KUTSU VINTTIKOIRIEN RATAJUOKSUN EUROOPANMESTARUUSKILPAILUUN
6.-8.9.2019 GELSENKIRCHEN, SAKSA
Järjestäjä:

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

Paikka:

Sighthound stadium „Emscherbruch“, Wiedehopfstraße 197, 45892 Gelsenkirchen-Resse,
Tel.: (+49) 209 / 78 39 47
http://www.fci-em.de

Juoksujärjestys:

Perjantai 6.9.2019 klo 9:00
Azawakh, Borzoi, puolanvinttikoira, skotlanninhirvikoira, espanjanvinttikoira,
irlanninsusikoira, italianvinttikoira ja Sprintteriluokka italianvinttikoirat, faaraokoira,
cirneco dell’etna, ibizanpodenco, kanarianpodenco.
Lauantai 7.9.2019 klo 9:00
Afgaaninvinttikoira, saluki, sloughi, Sprintteriluokka whippetit.
Sunnuntai 8.9.2019 klo 9:00
Englanninvinttikoira, unkarinvinttikoira, whippet.
Koiramääristä riippuen järjestäjälle on oikeus siirtää rotuja päivästä toiseen. Muutoksista ilmoitetaan joukkueenjohtajalle viimeistään kahdeksan (8) päivää ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Eläinlääkärintarkastus

Eläinlääkärintarkastukset
Koirille jotka kilpailevat perjantaina: Torstai 5.9. klo 15:00 – 17:00
Koirille jotka kilpailevat lauantaina:
Perjantai 6.9. 15 min viimeisen finaalin jälkeen – 19:00
Koirille jotka kilpailevat sunnuntaina:
Lauantai 7.9. 15 min viimeisen finaalin jälkeen – 19:00
Eläinlääkärin tarkastuksessa käytävä kilpailupäivää edeltävänä päivänä!!!

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. Mitattaessa käytetään 1 cm toleranssia.

Rokotukset:

Rokotustodistus voimassaolevista rokotuksista (EU-passi).
Rabiesrokotus pakollinen EU-sääntöjen mukaisesti, rokotettu vähintään 30 päivää aikaisemmin, rokotustodistukset tarkastetaan.
HUOM! Tarkemmat tiedot koiran vienti ja tuontimääräyksistä: www.ruokavirasto.fi
(tarkista myös muut maakohtaiset voimassaolevat määräykset rokotusten voimassaolosta ja
muista vaatimuksista matkasuunnitelmiesi mukaisista maista, sekä Suomeen paluu määräykset)

Tunnistemerkintä:

Koiralla tulee olla toimiva mikrosiru tai selvästi luettavissa oleva tatuointi.

Matkat:
Ajanottojärjestelmä:

Italianvinttikoirille, whippeteille, cirneco dell’etnoille 355 m, muille roduille 480 m.
Etherlynx 2000+

Rata:

Hiekkarata kastelujärjestelmällä, kaarresäde 44 m, kallistetut kaarteet

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.
Myös italianvinttikoirien on käytettävä kuonokoppaa.

Osallistumisoikeus:

CdL Sprinter-Voittaja:

Maata, rotua ja sukupuolta kohden enintään 12 koiraa.
Edellisen vuoden MM-voittajilla on osallistumisoikeus maakiintiön lisäksi. Kaksi edellistä kilpailua ennen ilmoittautumispäivämäärää tulee olla hyväksyttyjä. Hylkäys (disk) ilmoittautumisen ja mestaruuskilpailun välillä estää osanoton. kts tarkemmin FCI:n arvokilpailuun ilmoittautumisasiakirjasta.
Ylikorkeille italianvinttikoirille ja whippeteille järjestetään CdL Sprinter Voittaja kilpailu. Kokorajat 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 6,00 €, paikanpäältä rekisteröinnin yhteydessä.

Palkinnot:

Euroopanmestareille – Sininen EM-2019 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.

Leirintä:

Saapuminen mahdollista tiistaina 3.9. Asuntovaunut, asuntoautot, autot/vanit telttojen kanssa
15.00 euroa/päivä, sähköä saatavilla.
Täytä ja lähetä sähköinen varauskaavake (julkaistaan tapahtuman kotisivulla), ilman varausta
ja varausmaksua ei voida taata leirintäpaikkaa.
Ilman varausta ei voida taata leirintäpaikkaa.
Sähköinen leirintävaraus: http://www.fci-em.de
Kysymykset leiriytymiseen liittyen: Email: camping@wrv-westfalen-ruhr.de

Hotellit:

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

Palvelut:

Torstaista lähtien sunnuntaihin, koko päivän buffet josta saa lämmintä ruokaa.

Aikataulu

5.9. torstaina
15:00-17:00
17:15-18:00
18:00
6.9. Perjantaina
8:00-8:30
9:00

18:00
7.9. Lauantaina
8:00-8:30
9:00

18:00
8.9. Sunnuntai
8:00-8:30
9:00

Rekisteröityminen ja eläinlääkärintarkastus koirille jotka kilpailevat
perjantaina 6.9.
Italianvinttikoirien ja sprintteriluokan italianvinttikoirien tarkistusmittaus.
Joukkueenjohtajien kokous
Avajaiset ja illanvietto
Joukkueenjohtajien kokous
Kilpailu lähdöt alkaa, palkintojen jako finaaleissa seuraavan finaalilähdön jälkeen
15 minuuttia viimeisen finaalin palkintojenjaon jälkeen eläinlääkärintarkastus koirille
jotka kilpailevat lauantaina 7.9., lauantaina kilpailevien koirien rekisteröinti,
sprintteriluokan whippettien tarkistusmittaus.
Joukkueenjohtajien kokous
Illanvietto
Joukkueenjohtajien kokous
Kilpailu lähdöt alkaa, palkintojen jako finaaleissa seuraavan finaalilähdön jälkeen
15 minuuttia viimeisen finaalin palkintojenjaon jälkeen eläinlääkärintarkastus koirille
jotka kilpailevat
lauantaina 8.9., sunnuntaina kilpailevien koirien rekisteröinti,
whippettien tarkistusmittaus.
Joukkueenjohtajien kokous
Illanvietto
Joukkueenjohtajien kokous
Kilpailu lähdöt alkaa, palkintojen jako finaaleissa seuraavan finaalilähdön jälkeen
15 minuuttia viimeisen finaalien palkintojenjaon jälkeen päättäjäisseremonia

