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

FCI-Europees Kampioenschap Coursing 2017 (met CACIL)
Organisatie

: FCI Fédération Cynologique Internationale

Uitvoerder

: WSVB Windhundsportverein Bern

Locatie
GPS

: WSVB-Windhondenrenbaan, Haldenweg, CH-4932 Lotzwil
o
o
: N47 11' 36,35" / E 7 46'53,82"

Datum

: 30 juni en 1/2 juli 2017

Coursingleider : Kurt Allemann
CdL gedelegeerde: Josef Statti, DE
Reglementen

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

Rasindeling

: Vrijdag 30 juni 2017: Galgo Español, Magyar Agar, Italiaans
windhondje, windhonden FCI-groep 5, Whippet sprinter
Italiaans windhondje sprinter
Zaterdag 1 juli: Barsoi, Deerhound, Ierse Wolfshond, Saluki,
Sloughi
Zondag 2 juli: Afghaanse windhond, Azawakh, Chart Polski,
Greyhound, Whippet
Afhankelijk van het aantal ingeschreven honden kunnen rassen
naar een andere dag verplaatst worden. De nationale organisaties
zullen daarover vroegtijdig geinformeerd worden.

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
Zwitserland gebeurd zijn. Als een her-enting wordt gegeven
tijdens de geldigheidsduur van de vorige enting vervalt de
wachttijd.

Identificatie

: microchip of tatoeage

Controle metingen : Whippets en Italiaanse windhondjes die niet geregistreerd
staan in de CdL database zullen gemeten worden.
De gedelegeerde van de CdL heeft de bevoegdheid om
honden, die niet voldoen aan de regels van het kampioenschap
uit te sluiten. Honden waarvan de eigenaar een meting
weigert worden automatisch uitgesloten van het
kampioenschap. Bezwaar tegen het besluit van de CdLgedelegeerde is niet mogelijk.
CACIL toewijzing

: voor windhonden uit FCI groep 10.
Mediterraanse windhonden uit FCI groep 5, zijnde
Pharaohound, Cirneco dell'Etna, Podenco Ibicenco en
Podenco Canario enz. kunnen meedingen maar kunnen geen
CACIL/Res. CACIL krijgen.
Voor honden die voor het CACIL/Res. CACIL lopen moet een
kopie van een keurrapport van een internationale
tentoonstelling met de minimale kwalificatie Zeer Goed
meegestuurd worden met de inschrijving.

Toelating

: Elk land kan maximaal 6 honden per ras en geslacht
aanmelden. De Europees kampioenen 2016 mogen buiten dit
contingent starten. Elke hond moet zijn 2 laatste coursings
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 een titel toch
vergeven worden doch na overleg tussen de CdL-gedelegeerde
en de keurmeesters. De aangekondigde prijzen worden
toegekend.
Als er minder dan 4 honden van een ras zijn is er voor dat ras
geen kampioenschap.

Sluitingsdatum

: 25 april 2017

Inschrijven

: Inschrijfformulier ingevuld insturen naar H. Grootaers,
Drie Hoefijzerstraat 37, 4765BH Zevenbergschen Hoek
Email: hgrootaers@hetnet.nl
Indien de hond voor CACIL loopt tevens de
tentoonstellingskwalificatie U of ZG meesturen!

Inschrijfgeld

: € 35,00 per hond. Het inschrijfgeld dient vóór 25 april
overgeboekt te zijn op:
IBAN : NL09 INGB 0009 5987 84 ten name van
Commissie voor de windhondenrensport, Teteringen

Belangrijk

: Alle rassen dienen een muilkorf te dragen.
Uitsluitend toegestaan rendekjes in rood en wit en ZONDER
nummers.
De indeling van de coursen van de honden worden publiekelijk
geloot op de dag voor de wedstrijd in de tent.
Ook de keurmeesters worden de dag voor de wedstrijd d.m.v.
loting bepaalt.
Dopingcontroles worden uitgevoerd volgens de FCI-reglementen.

Terrein

: Uitdagend natuurlijk landschap:
Voor Whippets, Italiaanse windhondjes en Cirneco
Dell'Etna 600 - 800 mtr.
Voor alle andere rassen: 800 -1000 meter

Haasaandrijving

: door team WSVB Zwitserland
bovengrondse galgen eindloos
team Sachsenheim/Landstuhl (D) sleephaas dmv klossen
team Laferté-sur-Amance (Fr.)
sleephaas dmv klossen
Elke hond moet één course met het bovengrondse systeem en
één course met sleephaas lopen.

Prijzen

: FCI-Coursing-Europees Kampioen 2017: rood eredek, medaille,
oorkonde
2e t/m 6e plaats
: medaille, oorkonde
CdL-sprinter Winner Lure Coursing 2017: groen eredek,
medaille, oorkonde
2e t/m 6e plaats :
medaille, oorkonde
Alle deelnemers: herinneringsprijs

Teamleider Nederland : W.Scharroo
Donderdag 29 juni 2017:
14.00 - 16.30 uur

dierenartscontrole voor de honden die op vrijdag starten
controlemetingen voor Whippet sprinters, Italiaanse windhondjes
en Italiaanse windhondjes sprinters door de CdL

18.00 - 18.30

loting indelingen honden en keurmeesters voor vrijdag

19.00 - 20.00

Openingsceremonie

20.00 - 21.00

bijeenkomst teamleiders

Vrijdag 30 juni 2017:
06.30 - 07.00 uur

technische coursen

07.00

start 1e omloop

11.00 - 13.00

dierenartscontrole voor honden onder 2 en boven 6 jaar

13.00

start 2e omloop

14.00 - 16.30

dierenartscontrole voor honden die op zaterdag starten

18.00 - 18.30

loting indeling honden en keurmeesters voor zaterdag

19.00 - 20.00

prijsuitreiking

20.00 - 21.00

bijeenkomst teamleiders

zaterdag 1 juli 2017:
06.30 - 07.00 uur

technische coursen

07.00

aanvang 1e omloop

11.00 - 13.00

dierenartscontrole voor honden onder de 2 en boven de 6 jaar

13.00

aanvang 2e omloop

14.00 - 16.30

dierenartscontrole voor honden die op zondag starten
controlemetingen voor Whippets door de CdL

18.00 - 18.30

loting indeling honden/keurmeesters voor zondag

19.00 - 20.00

prijsuitreiking

20.00 - 21.00

bijeenkomst teamleiders

zondag 2 juli 2017:
06.30 - 07.00 uur

technische coursen

07.00

aanvang 1e omloop

11.00 - 13.00

dierenartscontrole voor honden onder 2 en boven 6 jaar

13.00

aanvang 2e omloop

18.00 - 18.30

bijeenkomst teamleiders

19.00 - 20.00

prijsuitreiking

20.00

sluitingsceremonie

Afwijzing verantwoordelijkheid:
Noch de organisator, noch de officials zijn verantwoordelijk voor
verwondingen die hondeneigenaren, honden of officials oplopen.
Eveneens zijn zij niet verantwoordelijk voor ontsnapte honden.
De eigenaar van een hond is niet verantwoordelijk als zijn hond
een andere hond tijdens een course verwond. In alle andere
gevallen draagt de hondeneigenaar de volle verantwoordelijkheid
voor zijn hond.
Camping/parking: online reserveren: www.coursing2017.eu
Dagelijkse catalogus: te reserveren ( 5 euro per dag) op het reserveringsformulier
Parking op www.coursing2017.eu

