KUTSU VINTTIKOIRIEN RATAJUOKSUN EUROOPANMESTARUUS KILPAILUUN
1.–2.9. ja 4.-5.9.2021 MÜNSTER, SAKSA
Järjestäjä:

FCI – Fédération Cynologique Internationale
Verband für das Deutsche Hundewesen e. V. (VDH),
Deutscher Windhundzucht- und Rennverband e. V. (DWZRV)
beim Windhundrennverein Münster e.V. 1980

Paikka:

WRV Mü nster e.V. 1980, Alberdingweg 171, 48161 Mü nster, Tel.: +492533/2296
http://www.fci-em-2021.de

Juoksujärjestys:

Keskiviikko 1.9.2021 klo 9:00
Azawakh, Etnankoira, Ibizanpodenco, Faaraokoira, Kanarianpodenco, Italianvinttikoira,
Sprintteriluokka Italianvinttikoira, Irlanninsusikoira, Skotlanninhirvikoira, Puolanvinttikoira.
Torstai 2.9.2021 klo 9:00
Afgaaninvinttikoira, Borzoi, Sloughi, Saluki
Perjantai 3.9.2021 siirtymäpäivä ei kilpailuja
keskiviikon ja torstain kilpailuttajien poistuttava viimeistään 9:00 paikalta, lauantain ja
sunnuntain kilpailijoiden mahdollista saapua paikalle
Lauantai 4.9.2021 klo 9:00
Espanjanvinttikoira, Unkarinvinttikoira, Sprintteriluokka Whippetit
Sunnuntai 5.9.2021
Englanninvinttikoira, Whippet
Koiramääristä riippuen järjestäjälle on oikeus siirtää rotuja päivästä toiseen. Muutoksista
ilmoitetaan joukkueenjohtajalle viimeistään seitsemän (7) päivää ilmoittautumisajan
umpeuduttua.

Eläinlääkärintarkastus
Eläinlääkärintarkastukset
Koirille jotka kilpailevat keskiviikkona 1.9.: Tiistai 31.8. klo 16:00 – 19:00
Koirille jotka kilpailevat torstaina 2.9.:
Keskiviikko 1.9. 15 min viimeisen finaalin jälkeen – 19:00
Koirille jotka kilpailevat lauantaina 4.9.:
Perjantaina 3.9. klo 16:00 – 19:00
Koirille jotka kilpailevat sunnuntaina 5.9.:
Lauantaina 4.9. 15 min viimeisen finaalin jälkeen – 19:00
Eläinlääkärin tarkastuksessa käytävä kilpailupäivää edeltävänä päivänä!!!
Rokotukset:

Voimassa oleva EU lemmikkieläinpassi, joka on esitettävä kaikissa eläinlääkärintarkastuksissa.
Vain rabiesrokotus on pakollinen, rokotettu vähintään 21 päivää aikaisemmin.
Raivotautirokotuksen voimassaoloaika on sama kuin rokotuspassissa oleva viimeinen
voimassaolopäivä.
HUOM! Tarkemmat tiedot koiran vienti ja tuontimääräyksistä: www.ruokavirasto.fi
(tarkista myös muut maakohtaiset voimassa olevat määräykset rokotuksista ja rokotusten
voimassaolosta sekä muista vaatimuksista matkasuunnitelmiesi mukaisista maista, sekä
Suomeen paluu määräykset)

Tunnistemerkintä:

Koiralla tulee olla toimiva mikrosiru tai selvästi luettavissa oleva tatuointi.

Tarkistusmittaus:

Eläinlääkärintarkastuksen jälkeen kaikki (myös ylikorkeat) italianvinttikoirat ja whippetit, joita
ei ole tarkistusmitattu FCI:n arvokilpailussa tarkistusmitataan. (§1.5.1 ja 1.5.3) Näitä mittauksia
valvoo kilpailun CdL-delegaatti.

Matkat:
Ajanottojärjestelmä:

Italianvinttikoirille, whippeteille, etnankoirat 350 m, muille roduille 480 m.
Etherlynx 2000+

Rata:

Hiekkarata kastelujärjestelmällä, kaarresäde 44 m, kallistetut kaarteet, sähköviehe

Säännöt:

FCI:n kansainväliset Vinttikoirakokeiden säännöt ja arvokilpailusäännöt, voimassa 1.5.2018.

Kilpailun säännöt:

Rotuun tai rodun kilpailuluokkaan osallistuvien koirien määrä ja jatkoonpääsy.
FCI:n arvokilpailusäännöt kohta § 4.16.1
Koirat juoksevat kaksi aikajuoksua. Poikkeuksena englanninvinttikoirat joille toinen aikajuoksu
on vapaaehtoinen. Aikajuoksujen kuusi nopeinta koiraa pääsee finaaliin.

Osallistumisoikeus:

Maata, rotua ja sukupuolta kohden enintään 12 koiraa.
Vuoden 2019 EM-voittajilla on osallistumisoikeus maakiintiön lisäksi. Kaksi edellistä
kilpailua ennen ilmoittautumispäivämäärää tulee olla hyväksyttyjä. Hylkäys (disk)
ilmoittautumisen ja mestaruuskilpailun välillä estää osanoton. kts tarkemmat tiedot FCI:n
arvokilpailuun ilmoittautumisasiakirjasta.

CdL Sprinter-Voittaja:

Ylikorkeille italianvinttikoirille ja whippeteille järjestetään CdL Sprinter Voittaja kilpailu. Koko
rajat tähän luokkaan: yk italianvinttikoirat yli 38 cm – 41.00 cm, yk whippet narttu yli 48 cm –
52.00 cm ja yk whippet urokset yli 51 cm – 56.00 cm.

Kilpailun luettelo:

Luettelon hinta 7,00 €, paikanpäältä rekisteröinnin yhteydessä.

Palkinnot:

Euroopanmestareille – Sininen EM-2021 mantteli, CdL Sprinter voittajille vihreä mantteli,
erityispalkinnot kaikille finalisteille, muistopalkinto kaikille osallistujille.

Dopingtestit:

Dopingtestejä voidaan ottaa FCI:n sääntöjen mukaisesti §1.10.

Vastuu:

FCI:n kansainväliset säännöt §1.11., eikä järjestäjä tai toimihenkilö ole vastuussa
onnettomuuksista (koirille / ihmisille / toimihenkilöille). Tämä koskee myös kadonneita koiria.
Koiran omistaja ei ole vastuussa koiransa aiheuttamista loukkaantumisista toiselle koiralle
kilpailulähdön aikana. Muina aikoina koiran omistaja on vastuussa koirastaan.
Järjestäjä ei ole vastuussa tapahtuman mahdollisesta peruuntumisesta. Varsinkin mikäli
peruuntuminen johtuu Saksan osavaltion, NRW:n tai Steinfurtin piirikunnan asettamiin
koronarajoituksiin. Tässä tapauksessa kansallisille järjestöille palautetaan vain 35 euroa /
ilmoittautunut koira (ilmoitettu järjestäjälle määräpäivään mennessä).

Leirintä:

Alue matkailuautoille, asuntovaunuille ja teltoille.

HUOM!!! Koronasta johtuvat erityisjärjestelyt
Leiriytymisaika 1
• Osallistujille, joiden koirat kilpailevat keskiviikkona 1.9. ja torstaina 2.9.
• Leiriytyminen mahdollista maanantaista 30.8.2021 torstaihin 2.9.2021.
• Osallistujien, joiden koirat kilpailevat keskiviikkona 1.9. ja torstaina 2.9. on
viimeistään poistuttava paikalta perjantaiaamuna 3.9. klo 9:00 mennessä!!!

Leiriytymisaika 2
• Osallistujille, joiden koirat kilpailevat lauantaina 4.9. ja sunnuntaina 5.9.
• Leiriytyminen mahdollista perjantaista 3.9.2021 maanantaihin 6.9.2021.
Varaukset viimeistään 1.8.2021, ilman varausta ei voida taata leirintäpaikkaa!
Matkailuautot, matkailuvaunut, autot ja pakettiautot telttojen kanssa 40 euroa/ paikka
Maxi koon matkailuautot yli 8 metriä 50 euroa / paikka
Jos tarvitset molemmat paikat, ne täytyy varata ja maksaa erikseen
Sähköä saatavilla.
Huomioithan että: Täytä leirintäpaikka varaus tapahtumamme kotisivuilla, jos varausta ja
maksua ei ole tehty, leirintäpaikasta ei ole takeita!
Vain sähköinen varaus mahdollista: http://www.fci-em-2021.de
Hotellit:

Lisätietoja tapahtuman kotisivuilta: http://www.fci-em-2021.de

Aikataulu
31.8. Tiistai
16:00-19:00
18:00
19:30
1.9. Keskiviikko
8:00
9:00

Rekisteröityminen ja eläinlääkärintarkastus koirille, jotka kilpailevat
keskiviikkona 1.9.
Italianvinttikoirien ja sprintteriluokan italianvinttikoirien tarkistusmittaus.
Joukkueenjohtajien kokous
Avajaiset 1.9.–2.9. kilpailuun osallistuville

18:00

Joukkueenjohtajien kokous
Kilpailu lähdöt alkavat, palkintojen jako finaaleissa seuraavan finaalilähdön jälkeen
15 minuuttia viimeisen finaalin palkintojenjaon jälkeen eläinlääkärintarkastus koirille
jotka kilpailevat torstaina 2.9.
Joukkueenjohtajien kokous

2.9. Torstai
8:00
9:00
18:00

Joukkueenjohtajien kokous
Kilpailu lähdöt alkavat, palkintojen jako finaaleissa seuraavan finaalilähdön jälkeen
Joukkueenjohtajien kokous

3.9. Perjantai
9:00 mennessä
16:00-19:00
18:00
19:30
4.9. Lauantaina
8:00
9:00

18:00
5.9. Sunnuntai
8:00
9:00

Lisätietoja:

Kaikkien kilpailuttajien, jotka osallistuivat 1.–2.9. pitää poistua paikalta
Rekisteröityminen ja eläinlääkärintarkastus koirille, jotka kilpailevat lauantaina 4.9.
Sprintteriluokan whippettien tarkistusmittaus.
Joukkueenjohtajien kokous
Avajaiset 4.9.–5.9. kilpailuun osallistuville

Joukkueenjohtajien kokous
Kilpailu lähdöt alkaa, palkintojen jako finaaleissa seuraavan finaalilähdön jälkeen
15 minuuttia viimeisen finaalin palkintojenjaon jälkeen eläinlääkärintarkastus koirille
jotka kilpailevat sunnuntaina 5.9.
whippettien tarkistusmittaus
Joukkueenjohtajien kokous

Joukkueenjohtajien kokous
Kilpailu lähdöt alkaa, palkintojen jako finaaleissa seuraavan finaalilähdön jälkeen
15 minuuttia viimeisen finaalin palkintojenjaon jälkeen päättäjäisseremonia

Koirat on pidettävä kytkettynä. Siivoattehan koirienne jätökset (pusseja saatavilla).
Mikäli kilpailu joudutaan perumaan ylivoimaisen esteen vuoksi, järjestäjä ei ole vastuussa ja
korvausvelvollinen kilpailuttajille aiheutuneista kuluista.

