Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland
Commissie voor de Windhondenrensport

FCI-Europees Kampioenschap Coursing 2018 (met CACIL)
Organisatie:

FCI Fédération Cynologique Internationale

Uitvoerder:

Dansk Kennel Klub - Myndeklubben

Locatie:
GPS:

Voerbjergvej 95, 9400 Norresundby, Denemarken
o
o
N 57 04' 54.2" / E 9 54'17.9"

Informatie:

http://coursing2018.eu/index.html

Datum:

22 - 24 juni 2018

Coursingleider:

Lars Johansen

FCI gedelegeerde: Maria Stenberg, Finland
Reglementen:

FCI-reglement voor internationale windhondenrennen en
coursings, versie geldig van 1-1-2017

Rasindeling:

Vrijdag 22 juni 2018, aanvang 07.00 uur: Galgo Español, Magyar
Agar, Italiaans windhondje, halfwindhonden FCI groep 5, Whippet
sprinter, Italiaans windhondje sprinter
Zaterdag 23 juni, aanvang 07.00 uur: Barsoi, Deerhound, Ierse
Wolfshond, Greyhound, Sloughi, Afghaanse windhond
Zondag 24 juni, aanvang 07.00 uur: Azawakh, Chart Polski,
Saluki, Whippet
Afhankelijk van het aantal ingeschreven honden kunnen rassen
naar een andere dag verplaatst worden. De teamleiders van elk
land zullen daarover vroegtijdig geïnformeerd worden, op zijn
laatst 8 dagen na de sluitingsdatum.

Dierenartscontrole: Uitsluitend mogelijk op de dag voorafgaand aan de start,
respectievelijk van 14.00 tot 16.30 uur.

Rabiesenting:

De enting moet minstens 21 dagen voor het inreizen in
Denemarken gebeurd zijn. Als een her-enting wordt gegeven
tijdens de geldigheidsduur van de vorige enting vervalt de
wachttijd. Een geldig Europees dierenpaspoort moet getoond
worden.
Zie ook de regels voor invoeren en vaccinaties op:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travveling_with_pet_animal
s/Pages/default.aspx of de Nederlandse website www.licg.nl , klikken op "reizen en
vakantie", daarna op "invoereisen per land Europa", dan Denemarken kiezen.
Gecoupeerde staarten en oren alsmede het verwijderen van
wolfsklauwtjes met als doel het wijzigen van het uiterlijk van de
hond zijn verboden.
Identificatie:

microchip of leesbare tatoeage. Volgens de invoereisen is
echter uitsluitend een chip toegestaan!

Controle metingen: Whippets en Italiaanse windhondjes die niet geregistreerd
staan in de CdL database zullen gemeten worden, art. 1.5.1 en
1.5.3.
De gedelegeerde van de CdL zal toezicht houden op deze
metingen.
CdL Sprinter-Winner: Voor de Italiaanse windhondjes sprinters en Whippet sprinters
zie de artikelen 1.4.2 sectie 8 en 9 voor de hoogtematen en
art. 4.6 voor de sprinter-titels.
Terrein:

Natuurlijk terrein met enkele bomen. Aantal terreinen:3

Parcourslengte:

Voor Whippets, Italiaanse windhondjes en Cirneco Dell'Etna
600 - 800 mtr.
Voor alle andere rassen: 800 -1000 meter.
Kleine afwijkingen van de bovengenoemde afstanden zijn
toegestaan. (art. 4.12.2)

Haasaandrijving:

Sleephaas via klossen.

CACIL toewijzing:

Cacil zal worden uitgereikt volgens het FCI reglement artikel 5.
Als de nationale organisatie op het inschrijfformulier aangeeft
dat de hond in aanmerking komt voor CACIL wordt dit
geaccepteerd als bewijs.

Dopingcontrole:

Dopingcontrole zal gedaan worden volgens het FCI-reglement
art. 1.10.

Aansprakelijkheid:

Volgens het FCI-reglement, art. 1.11

Toelating:

Per land maximaal 6 honden per ras en geslacht.
De Europees kampioenen 2017 mogen buiten dit
contingent starten. Elke hond moet zijn 2 laatste coursings voor
de sluitingsdatum zonder diskwalificatie hebben gelopen. Een
diskwalificatie tussen de sluitingsdatum en het kampioenschap
sluit deelname aan het EKC uit.
Als er minstens 6 honden per ras en geslacht zijn kan de titel
gescheiden voor reuen en teven vergeven worden. Als er
minder dan 6 honden van hetzelfde geslacht zijn lopen de
honden gemengd en is er slechts één titel voor dat ras.
Als er minder dan 6 honden per ras zijn is er geen recht op
een titel. In speciale omstandigheden kan de CdLgedelegeerde besluiten de titel toch te vergeven, uiteraard na
overleg met de keurmeesters.
Als er minder dan 4 honden van een ras zijn is er voor dat ras
geen titel.

Sluitingsdatum:

13 mei 2018. De coursings van 20 mei Leek en 26 mei Velp
tellen nog wel mee.

Inschrijven:

Inschrijfformulier ingevuld insturen naar H. Grootaers,
Driehoefijzersstraat 37, 4765BH Zevenbergschen Hoek
Email: hgrootaers@hetnet.nl
Indien de hond voor CACIL loopt tevens de
tentoonstellingskwalificatie U of ZG, behaald op een
internationale tentoonstelling in een volwassen klasse,
meesturen!

Inschrijfgeld:

€ 35,00 per hond. Het inschrijfgeld dient vóór 13 mei
overgeboekt te zijn op:
IBAN : NL09 INGB 0009 5987 84 ten name van
Commissie voor de windhondenrensport, Teteringen

Vaststellen winnaars: De beoordeling van de honden moet in overeenstemming met
art. 3.7 gemaakt worden. Honden die niet minimaal 50% van
het maximaal haalbare aantal punten krijgen in de eerste
omloop mogen niet starten in de tweede omloop.
De volgorde van de eindrangschikking wordt berekend door
de gemiddelde score, met max. 2 decimalen, van de 5
keurmeesters. De hoogste score is de winnaar. Als honden
gelijke punten hebben wordt artikel 3.7 toegepast, zie
art. 4.16.2.

Overige informatie: Alle rassen dienen een muilkorf te dragen.
Uitsluitend toegestaan rendekjes/hesjes in rood en wit en zonder
nummers en/of tekens, zie art. 1.2, 3.5.1 en 7.2.
De kleuren van landsvlaggen of tekens-/fonkelende kleuren op
de poot-tapes van de hond zijn niet toegestaan.
De honden moeten aangelijnd zijn, hun ontlasting moet
opgeruimd worden (poepzakjes zijn beschikbaar). Overtreding
van deze regels resulteert in een boete van € 50.
EHBO-hulp is beschikbaar op het terrein.
Prijzen:

FCI-Europees Coursing Kampioen: rood eredek,
2e t/m 6e plaats : prijzen
CdL-sprinter Winner : groen eredek,
2e t/m 6e plaats : prijzen
Alle deelnemers: een souvenir

Teamleider Nederland: W.Scharroo
Tijdschema:
Donderdag 21 juni 2018:
13.00 14.00 uur controlemetingen voor Whippets sprinters, Italiaanse windhondjes
en Italiaanse windhondjes sprinters
14.00 - 16.30

registratie en dierenartscontrole voor de honden die op
vrijdag starten

17.00

bijeenkomst teamleiders

18.00

bijeenkomst keurmeesters die op vrijdag keuren

19.00

Openingsceremonie

Vrijdag 22 juni 2018:
06.30 - 07.00 uur

technische coursen

07.00

start 1e omloop

11.00 - 12.30

dierenartscontrole voor honden onder 2 en boven 6 jaar

13.00

start 2e omloop

14.00 - 16.30

registratie en dierenartscontrole voor honden die op zaterdag
starten

18.30

bijeenkomst van keurmeesters die zaterdag keuren

19.00 - 20.00

prijsuitreiking

20.00

bijeenkomst teamleiders

zaterdag 23 juni 2018:
06.30 - 07.00 uur

technische coursen

07.00

aanvang 1e omloop

11.00 - 12.30

dierenartscontrole voor honden onder de 2 en boven de 6 jaar

13.00

aanvang 2e omloop

13.00 - 14.00

controlemetingen voor Whippets

14.00 - 16.30

registratie en dierenartscontrole voor honden die op zondag
starten

18.30

bijeenkomst keurmeesters die op zondag keuren

19.00 - 20.00

prijsuitreiking

20.00

bijeenkomst teamleiders

zondag 24 juni 2018:
06.30 - 07.00 uur

technische coursen

07.00

aanvang 1e omloop

11.00 - 12.30

dierenartscontrole voor honden onder 2 en boven 6 jaar

13.00

aanvang 2e omloop

18.00

bijeenkomst teamleiders

19.00 - 20.00

prijsuitreiking

20.00

sluitingsceremonie

Camping:

Er wordt gezorgd voor een terrein voor campers, caravans en tenten.
Zonder reservering kan niet gegarandeerd worden dat er ruimte
beschikbaar is. Sanitair (toiletten, watervoorziening en douches ) is
beschikbaar.
Electriciteit is niet beschikbaar.

Meer informatie is te vinden op de website:
http://coursing2018.eu/home/information-en/accomodation.html
De camping is open vanaf woensdag 20-6 om 13.00 uur tot maandag
25-6 tot 12.00 uur. Reserveren vóór 31 mei 2018 tot 18.00 uur online
op bovengenoemde website.
Tarief voor campers, caravans en tenten, inclusief 1 auto:
Woensdag - maandag 335DKK (ongeveer 45 euro) als tevoren
gereserveerd en betaald is.
Alternatief: 450DKK (ongeveer 60 euro) als betaald wordt bij aankomst.
Catalogus: Uitsluitend te verkrijgen door te reserveren voor alle 3 de dagen vóór 31
mei 2018 (ongeveer 8 euro).
http://coursing2018.eu/home/information-en/index.html
Links:

Voor hotels, campings enz. zie op de website:
http://coursing2018.eu/home/information-en/accomodation.html

In geval dat het kampioenschap door overmacht afgelast moet worden, kan de
organisatie niet verantwoordelijk gesteld worden voor kosten gemaakt door
deelnemers of de teams.

