
                                          

Coursingové Mistrovství Evropy 2020 
Informace pro účastníky z ČR 

 
1.-3.5. 2020 - Kincsem Equestrian Park 

(Tápiószentmárton) Maďarsko 
 

Nominační závody: 19.10.2019 - Final Wind Cup - Orlov (NWC) 
 14.-15.3.2020 - Mazaný zajíc - Brno (MC) 
 21.-22.3.2020 - Nominační závod - Pecínov (NCC) 
 

Uzávěrka přihlášek:  23.3.2020 
Příjem přihlášek: pouze na email dack@cmku.cz (do předmětu uveďte “Coursingové ME 

2020”)  
 Přihláška je přílohou těchto informací pro účastníky z ČR. 

Oficiální přihlášku za všechny přihlášené psy po schválení nominace odesílá 
pořadateli ČMKU. Individuální přihlášky jednotlivých majitelů nebudou 
pořadatelem akceptovány.  

Startovné: 60,- EUR/1 pes (částka v Kč bude sdělena po zveřejnění nominací 25.3.2020) 

Uzávěrka pro platbu: 30.3.2020   

 
Nominační kritéria: 

Dle bodu 4.17 Národního dostihového a coursingového řádu: 
Potřebné výsledky k účasti na MS, ME:  
✓ Dva nutné závody bez diskvalifikace k účasti na mistrovství v dostizích musí pes splnit na 

dostizích, k účasti na mistrovství v coursingu, je musí splnit na coursingu.  
✓ Oba závody pes musí splnit ve lhůtě 12 měsíců před datem uzávěrky podání přihlášek 

národní organizace. V odůvodněných případech může DaCK udělit výjimku. 
✓ Při nominaci je postupováno dle následujících kritérií (pokud počet přihlášených převyšuje - 

dostihy: 12 + 12, coursing: 6 + 6, v plemeni a pohlaví): 

• Dostihový/coursingový vítěz předešlého roku – dle typu mistrovství. 

• Finálové umístění předešlého roku při MS, ME – tj. do 6. místa. 

• Umístění v nominačních závodech (termíny jsou vypsány v dostihovém a coursingovém 
kalendáři). Počítá se nejlepší umístění ze tří závodů, při rovnosti dvou psů rozhodují 
lepší druhá umístění. 

• Umístění do 3. místa při CACIL dostihu / coursingu (při počtu nejméně šesti startujících). 
Dle bodu 4.8 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu – zejména 4.8.2 
Každý navržený chrt musí před datem uzávěrky podání přihlášek projít dvěma dostihy nebo 
coursingy bez diskvalifikace. Pokud byl pes diskvalifikován ze závodu v době mezi uzávěrkou podání 
přihlášek a datem konání mistrovství, jeho účast je vyloučena. 
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Organizační pokyny k ubytování 
Ubytování si každý účastník zajišťuje individuálně. Informace k možnému ubytování zde:  

https://ecc2020.hu/en/accommodation/  

Kemp: prostor pro kempování je připraven, bez rezervace místa není garantována dostupnost.  

K dispozici budou soc. zařízení, sprchy. Elektřina v kempu k dispozici nebude.  

Kemp bude otevřen od 29.4. do 4.5.2020.  

Poplatek za kemp: 40,- euro (bez ohledu na délku pobytu a typ vozidla či stanu) 

Rezervace kempu nejpozději do 29.4. na : camping@ecc2020.hu (prosím, sdělte typ vozidla) 

 

Informativní překlad propozic 

 

Oficiální stránky ME: http://ecc2020.hu  
 
Pořadatel: Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOESz) 
Pravidla:  FCI Mezinárodní dostihový a coursingový řád, všechna plemena musí mít 

náhubek. 
Místo: Kincsem Lovaspark (Kincsem Equestrian Park),  

adresa: 2711 Tápiószentmárton, Sőregi út 1. (Hungary) 
 Google mapy: https://goo.gl/maps/rPGk3JcwyKcjkkah9 
  GPS souřadnice: 47.320739, 19.767705 
Vedoucí coursingu:  Gyóllai Emese  

FCI delegát:                  Slavomíra Božiková (SK) 
 

Rozdělení plemen: 
pátek 1.5. (start 7:00) :   Španělský galgo, Maďarský chrt, Sicilský chrt, Ibizský podenko, Faraonský 
pes, Kanárský podenko, Italský chrtík (klasik i sprinter), Whippet - sprinter 

sobota 2.5. (start v 7:00):   Barzoj , Deerhound, Irský vlkodav, Whippet - klasik 

neděle 3.5. (start v 7:00):  Afgánský chrt, Saluki, Azavak, Polský chrt, Sloughi, Greyhound, 
 

Plemena mohou být přesunuta  v rámci  dnů,  dle  počtu přihlášených. Vedoucí ekipy bude 
informován ohledně změny nejpozději 7 dní po uzávěrce. 
 
Veterinární přejímka:        čtvrtek 30.4. (14:00 – 17:00) pro psy závodící v pátek 
 pátek 1.5. (15:00 – 18:00) pro psy závodící v sobotu 

 sobota 2.5. (15:00 – 18:00) pro psy závodící v neděli 

Veterinární požadavky:     povinný je platný EU pas pro malá zvířata a platné očkování proti 

vzteklině 

Identifikace:  psi musí mít mikročip nebo čitelné tetovací číslo 
 
 
 

https://ecc2020.hu/en/accommodation/
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Kontrolní měření: Whippeti a Italští chrtíci, kteří nejsou registrováni v databázi CdL budou 

přeměřeni ( § 1.5.1 a §1.5.3.) za kontroly CdL delegáta. 

CdL Sprinter Winner:  pro sprintery Italských chrtíků a Whippetů (viz §1.4.2. čl. 8 a 9. o maximální 
povolené výšce a § 4.6. tituly na sprinterských závodech) 

Terén:   přírodní rovinatý terén. Počet drah: 3 

Vzdálenosti:  Sicilský chrt, Italský chrtík a Whippet 600 - 800 m,  

pro ostatní plemena 800 - 1000 m.  

Jsou tolerovány malé odchylky vzdáleností (§ 4.12.2.) 

Typ návnady:  návnada tažená přes kladky 

Dopingové testy: dopingové testy budou provedeny v souladu s řádem FCI (§1.10.) 

Odpovědnost:   dle řádu FCI § 1.11. 

Účast:  Z každé země může startovat nejvíce 6 psů a 6 fen v plemeni (+ loňský 
 Mistr Evropy může obhájit titul a být přihlášen nad rámec přihlášených 
 jedinců). Pokud je na začátku přihlášeno méně než šest psů a fen jakéhokoli 
plemene, nebude udělen žádný titul. Přesto může delegát akce FCI společně 
s rozhodčími rozhodnout o udělení titulu, pokud to okolnosti vyžadují. Pokud 
jsou na začátku méně než 4 psi, nemůže se toto konkrétní plemeno zúčastnit 
mistrovství FCI. Každý účastník musí mít dokončeny poslední dva závody 
před uzávěrkou přihlášky bez diskvalifikace. Diskvalifikace mezi datem 
uzávěrky a datem mistrovství vylučuje z účasti. 

Udělení CACIL:  CACIL bude udělen dle řádu FCI § 5. Když národní organizace v  
 přihláškovém přehledu uvede, že účastník má nárok na CACIL, je to 
akceptováno jako důkaz. 

Ceny:    FCI Evropský šampion 2020 – červená dečka a certifikát 

   CdL Vítěz sprinterského  závodu 2020 – zelená dečka 

čestné ceny pro všechny finalisty (2.-6- místo) a suvenýr pro všechny 
účastníky 

Katalog:  bude bezplatně k dispozici ke stažení na webu http://ecc2020.hu 

Parkování:   jednorázová platba 5,- euro bez ohledu na počet dní 

Další informace: použití košíků je povinné pro všechna plemena. Červené a bílé dečky jsou 
povinné; text, znaky nebo jiné atributy, které lze použít k identifikaci, nejsou na 
dečkách povoleny. Vlajky zemí nebo signální/jasné barvy na bandážích nohou 
psů nejsou povoleny. Psi musí být neustále drženi na vodítku. Uklízejte prosím 
po svém psovi! Porušení těchto pravidel bude mít za následek pokutu 20,- EUR. 
Zdroje první pomoci budou k dispozici na místě. Za případné zrušení akce, nad 
rámec odpovědnosti pořadatele, nepřebírá pořadatel žádnou odpovědnost. 

 

http://ecc2020.hu/


                                          
 

     
Program 

Čtvrtek 30.4.2020 
13:00 – 14:00 kontrolní měření Italských chrtíků a Whippetů - sprinterů 
14:00 17:00  veterinární kontrola a registrace psů startujících v pátek, 
17:00 – 17:30 meeting vedoucích týmů 
17:30 - 18:00 meeting rozhodčích posuzujících v pátek 
od 18:00 zahajovací ceremoniál  
 

Pátek 1.5.2020 
06:30 - 07:00 technické běhy  
7:00 zahájení 1. kola 
11:00 - 12:30 veterinární kontrola psů mladších 2 let a starších 6 let 
13:00 začátek 2. kola 
14:00 - 15:00 kontrolní měření Whippetů - klasiků 
15:00 - 18:00 veterinární kontrola psů běžících v sobotu 
18:00 -18:30 meeting rozhodčích posuzujících v sobotu 
19:00 - 20:00 slavnostní předání cen 
20:00 meeting vedoucích týmů 
   

Sobota 2.5.2020 
06:30 - 07:00 technické běhy  
7:00 zahájení 1. kola 
11:00 - 12:30 veterinární kontrola psů mladších 2 let a starších 6 let 
13:00 začátek 2. kola 
15:00 - 18:00 veterinární kontrola psů běžících v neděli 
18:00 -18:30 meeting rozhodčích posuzujících v neděli 
19:00 - 20:00 slavnostní předání cen 
20:00 meeting vedoucích týmů 
 

Neděle 3.5.2020 
06:30 - 07:00 technické běhy  
7:00 zahájení 1. kola 
11:00 - 12:30 veterinární kontrola psů mladších 2 let a starších 6 let 
13:00 začátek 2. kola 
18:30 - 20:00 slavnostní předání cen a závěrečný ceremoniál 
20:30 meeting vedoucích týmů 
 


