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

FCI-Wereldkampioenschap 2018
31 augustus,1 en 2 september 2018 in Awans, België
Organisatie

FCI- Internationale Kynologische Federatie & Société Royale
Saint Hubert (S.R.S.H.)

Organisator

Commission Racing and Coursing Belgium (C.R.C.B.)
Club National Belge de Courses de Lévriers (C.N.B.C.L.)

FCI-gedelegeerde Mr. M. Haas (D)
Informatie

www.racing2018.com

Locatie

Renbaan Awans, Rue J.L. Defrene 98, 4340 Awans (België)

Renleider

Mr. Ph. Halleux

Techniek

Mr. E. Planchon

Secretariaat

Mr. M. Valvekens

Rasindeling

Vrijdag 31 augustus, 09.00 uur : Azawakh, Barsoi, Deerhound,
Ierse Wolfshond, Pharaohound, Sloughi, Italiaans Windhondje,
Italiaans windhondje sprinter,Cirneco dell'Etna, Podenco Ibicenco,
Podenco Canario
Zaterdag 1 september, 09.00 uur : Saluki, Magyar Agar, Galgo
Español en Whippet sprinter
Zondag 2 september, 09.00 uur : Greyhound, Afghaanse
windhond en Whippet
Afhankelijk van het aantal aangemelde honden kunnen rassen naar een andere dag
verzet worden. De teamleiders worden uiterlijk 8 dagen na de sluitingsdatum
daarover geïnformeerd.
Veterinaire controle
voor honden die op vrijdag rennen - donderdag 15.00-17.00 uur
,,
,,
,, ,, zaterdag ,,
- vrijdag
vanaf 15 minuten
na de laatste finalerit tot 19.00 uur
voor de honden die op zondag rennen zondag - zaterdag vanaf 15
minuten na de laatste finalerit tot 19.00 uur

Vereist zijn een geldig entingspaspoort, geldige rabiës-enting welke
minstens 30 dagen oud moet zijn. Entingspaspoort moet getoond
worden. Reizen naar België volgens de EU-regels, zie
www.licg.nl
Controlemetingen Aansluitend aan de veterinaire keuring worden alle Whippets en
Italiaanse Windhondjes onderworpen aan een controlemeting met
1 cm. tolerantie tenzij zij al een keer tijdens een voorgaand
FCI-kampioenschap zijn gemeten
Afstanden

Kleine rassen: 344 mtr., overige rassen : 480 mtr.

Renbaan

UU - radius 42 mtr. - gras - eindloos met afworp in zandbak

Tijdwaarneming

Elektronische video-tijdwaarneming, 6 honden (2 systemen)

Sluitingsdatum

31 juli 2018

Inschrijven bij

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

Inschrijfgeld

€ 35 per hond. Te betalen vóór 31 juli 2018 op bankrekening
NL09 INGB 0009 5987 84 ten name van Commissie voor de
Windhondenrensport, Teteringen
Bij de betaling de naam van de hond vermelden

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
Europees kampioenen van 2017 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

Reglement

Het Internationale FCI Renreglement en de reglementering van
de FCI Kampioenschappen van 1 mei 2018 gelden
Alle rassen moeten met muilkorf lopen en rendekjes volgens het
art. 7.2.

Wedstrijdmethode Alle honden m.u.v. Greyhounds 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 uit de
voorlopen kwalificeren zich voor de finale

Prijzen

FCI-Wereldkampioen : wit eredek "Champion du Monde FCI
2018"
Winnaars sprinters : groen eredek "CdL Sprinter Winner Racing
2018"
Speciale prijzen voor de finalisten 2-6,
Souvenir voor alle deelnemers

Dopingcontrole

Dopingcontrole zal uitgevoerd worden volgens de FCI-regels 1.10

Aansprakelijkheid Volgens art. 1.11 van het FCI-reglement
In geval dat het kampioenschap wegens overmacht geannuleerd
moet worden, is de organisator niet verplicht om aan de teams
of deelnemers onkosten te vergoeden
Camping

Terrein naast de renbaan
Open vanaf woensdag 29 augustus tot maandag 3 september
Geen stroom Kosten 45 euro
Reserveren mogelijk via www.racing2018.com
Alle honden moeten steeds aangelijnd zijn. Hondenpoep moet
door de handler verwijderd worden (zakjes zijn voorhanden)

Hotel

www.racing2018.com

Catering

Dagelijks open vanaf 06.30 uur
Voor het galadiner op donderdag 30 augustus moet
gereserveerd worden, kosten 18 euro

Donderdag

TIJDSCHEMA
15.00-17.00 Veterinaire controle, aanmelding van de honden die
op vrijdag rennen, controlemetingen voor Italiaanse
windhondjes en Italiaanse windhondjes sprinter
17.15-18.00 Bijeenkomst teamleiders
18.00
Openingsceremonie en aansluitend galadiner

Vrijdag

08.00- 08.30 Bijeenkomst teamleiders
09.00
Aanvang van de rennen
Na elke finale huldiging van de winnaars
15 minuten na de laatste huldiging: Veterinaire controle en
aanmelding van de honden die zaterdag rennen
Controlemetingen voor Whippets sprinters
18.30
Bijeenkomst teamleiders
Party met muziek

Zaterdag

08.00-08.30 Bijeenkomst teamleiders
09.00
Aanvang van de rennen
Na elke finale huldiging van de winnaars
15 minuten na de laatste huldiging: Veterinaire controle en
aanmelding van de honden die zondag rennen
Controlemetingen voor Whippets
18.30
Bijeenkomst teamleiders

Party met muziek
Zondag

08.00-08.30 Bijeenkomst teamleiders
09.00
Aanvang van de rennen
Na elke finale huldiging van de winnaars
15 minuten na de laatste huldiging: Sluitingsceremonie

