
Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland

Commissie voor de Windhondenrensport

   FCI-Europees Windhonden Renkampioenschap 2017
        1, 2, 3 september 2017 in Alsónémedi, Hongarije

Organisatie:   FCI- Internationale Kynologische Federatie

Organisator:   Hongaarse Windhondenrenclub (Magyar Versenyagár Egyesület)

CdL-gedelegeerde: Mr. Andreas Huschka (Oostenrijk)

Informatie  :    Dr. Levente Miklos  +36 30 9497724  (Engels en Duits)
                        Email: dr.miklos.levente@gmail.com 

Locatie       :    Greyhound Park, 2351 Alsónémedi, Föúti erdö 11
                        GPS : N:47.29159  E: 19.18421

Leiding kampioenschap: Dr. Miklos Levente

Leiding van de rennen:  István Gálik

Afstanden   : Kleine rassen:  370 mtr.,  overige rassen :  480 mtr.

Renbaan     : zandbaan met irrigatie, eindloos ovaal, radius 43 mtr. met licht

Haastechniek : eindloos op rail, systeem Schultz, voor Greyhounds automatisch
                         aangedreven

Tijdwaarneming: video-tijdwaarneming, systeem Streampix 6

Sluitingsdatum : 1 augustus 2017. 

Inschrijven bij : W. Heidekamp, Oogstlaan 1, 9665AG Oude Pekela
                         Telf.:0597-613704 Email: Wubbe.Heidekamp@dekompanjie.nl 

Inschrijfgeld    : € 35 per hond. Te betalen vóór 1 augustus 2017 op bankrekening
                         NL09 INGB 0009 5987 84 ten name van Commissie voor de
                         Windhondenrensport, Teteringen.

Cacil                : Degenen die hun hond voor cacil willen laten lopen dienen een
                          ZG of U-kwalificatie, behaald op een internationale tentoonstelling in
                          een volwassen klasse, bij de inschrijving mee te sturen.



Toelating         : maximaal 12 honden per land, ras en geslacht. De
                         Wereldkampioenen van 2016 mogen deelnemen buiten dit aantal.
                          De laatste 2 rennen voor de sluitingsdatum moeten zonder
                          diskwalificatie gelopen zijn. Een diskwalificatie tussen de
                          sluitingsdatum en het kampioenschap sluit de hond van deelname
                          uit. Een chip of goed leesbare tatoeage is verplicht!

Reglement      :  Het Internationale FCI Renreglement en de reglementering van de
                           FCI Kampioenschappen van 1-1-2017 gelden.
                           Alle rassen, incl. het Italiaanse windhondje, moeten met muilkorf
                           lopen.

Wedstrijdmethode  : alle honden lopen twee voorlopen op tijd, de 6 snelste tijden
                           van beide voorlopen kwalificeren zich voor de finale.
                           Voor Greyhounds is slechts 1 voorloop verplicht, de 2e voorloop
                           is naar keuze van de eigenaar. De 6 snelste honden kwalificeren
                           zich voor de finale.

Prijzen             :  Europees Kampioen : blauw eredek
                           Sprinters                   : groen eredek
                           Speciale prijzen voor alle finalisten, souvenir voor alle deelnemers.

Programma      :  € 5

Véterinaire controle en controlemetingen:
                            voor honden die op vrijdag rennen - donderdag 15.00-18.30 uur
                             ,,        ,,          ,,   ,,  zaterdag  ,,      - vrijdag        15.00-18.00  ,,
                             ,,        ,,          ,,   ,,  zondag     ,,     - zaterdag     15.00-18.00  ,,
                            Véterinaire controle uitsluitend op de dag voor de rendag!!
                            Vereist zijn een geldig entingspaspoort, geldige rabies-enting welke
                            minstens 30 dagen oud moet zijn. Entingspaspoort moet getoond
                            worden. Reizen naar Hongarije volgens de EU-regels, zie
                            www.licg.nl 

Aanvang rennen : 
Vrijdag 1 september, 08.30 uur : Azawakh, Barsoi, Chart Polski, Deerhound, Galgo
   Español, Ierse Wolfshond, Italiaans Windhondje, Italiaans windhondje sprinter,
   Pharaoh Hound, Cirneco dell'Etna, Podenco Ibicenco, Podenco Canario.
Zaterdag 2 september, 08.30 uur : Afghaanse windhond, Saluki, Sloughi,
   Whippet sprinter.
Zondag 3 september, 08.30 uur : Greyhound, Magyar Agár, Whippet.

Afhankelijk van het aantal aangemelde honden kunnen rassen naar een andere dag
verzet worden. Het definitieve indelingsschema zal voor 15-8-2017 gepubliceerd 
worden.

Dopingcontrole   : Dopingcontrole zal uitgevoerd worden volgens de FCI-regels.

Besluiten FCI-CdL: volgens besluit van de CdL zullen gelijktijdig met de



             véterinaire controle alle Whippets en Italiaanse windhondjes, die niet in de
             CdL-database zijn geregistreerd, aan een controlemeting onderworpen
             worden. De CdL-gedelegeerde is gerechtigd om honden uit te sluiten van
             deelname als zij niet voldoen aan de hoogtes zoals vermeld in het FCI-
             reglement. Eigenaren die een controlemeting van hun hond weigeren
             worden automatisch uitgesloten van deelname. Beroep tegen het besluit
             van de CdL-gedelegeerde is niet mogelijk. Door inschrijving voor het
             Eur. Kampioenschap gaat elke eigenaar akkoord met de CdL-beslissing.
             Sprinters krijgen de titel "CdL Winnaar Rennen 2017". Deelname staat
             open voor Whippets en Italiaanse Windhondjes met de sprintersmaat.

Aansprakelijkheid : ingevolge art. 1.11 van het FCI-reglement zijn de organisator,
                               noch de officials aansprakelijk voor ongelukken met eigenaren,
                               officials en/of honden. Dit geldt ook voor verdwenen honden.
                               Eigenaren zijn niet aansprakelijk in geval van verwondingen
                               die zijn hond heeft veroorzaakt bij een andere hond tijdens een
                               ren. In alle andere gevallen is de hondeneigenaar aansprakelijk 
                               voor zijn hond, voor, tijdens en na de wedstrijd.

Camping      : Open vanaf maandag 25 augustus. Geen stroom. 
                       Prijs voor 1 week € 60, weekend € 40, per dag € 10.
                       Reserveren mogelijk via de homepage www.agarpark.com 
                       Zonder reservering kan geen standplaats gegarandeerd worden.

Catering       : Open vanaf donderdag. Op vrijdag tot en met zondag de gehele dag
                       buffet met warm eten.

Openingsceremonie: Donderdag, 31 augustus om 19.30 uur. Een welkom aan de
                       deelnemers door de club en de CdL-gedelegeerde. Hijssen van de
                       FCI-vlag en spelen van het Europees volkslied. Om 19.30 uur optocht
                       van de deelnemers, programma met muziek en volksdansen.

                              TIJDSCHEMA
Donderdag: 08.31 aankomst van de deelnemers
                    12.00 begin van de verkoop van drinken
                    16.00-19.00 véterinaire controle
                    19.00 bijeenkomst teamleiders
                    19.30 openingsceremonie en diner

Vrijdag en zaterdag: Vanaf 07.00 mogelijkheid om te ontbijten in de kantine
                                 07.30 bijeenkomst teamleiders
                                 08.30 aanvang van de rennen, 1e voorloop
                                 ca. 18.30 finales, na alle finales prijsuitreiking
                                 15.00-18.00 véterinaire controle
                                 21.00 bijeenkomst teamleiders
                       vanaf 19.30 mogelijkheid tot dineren in de kantine met muziek en dans

Zondag: vanaf 07.00 mogelijkheid om te ontbijten in de kantine
                        07.30  bijeenkomst teamleiders
                        08.00  aanvang van de rennen, 1e voorloop



                        ca. 18.30 finales, prijsuitreiking
                        ca. 19.30 sluitingsceremonie
                        diner
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