Związek Kynologiczny w Polsce
Regulamin przyznawania tytułu
Krajowy Champion Wyścigów Chartów
1. Regulamin niniejszy dotyczy uznanych ras X-grupy FCI oraz wybranych
ras V-grupy FCI: podenco kanaryjskie, podenco z Ibizy, pies faraona,
cirneco dell’Etna, dla których organizowane są wyścigi torowe oraz wyścigi
terenowe (coursing) przez Oddziały Związku Kynologicznego w Polsce.
2. Wniosek/certyfikat na Championa Wyścigów Chartów (CCWC = Certyfikat
Championa Wyścigów Chartów,
zwany dalej „wnioskiem”) jest
przyznawany na imprezach, które zostały zgłoszone przez właściwe
Zarządy Oddziałów ZKwP w odpowiednim czasie i zatwierdzone przez
Główną Komisję Szkolenia Psów ZKwP jako wyścigi z prawem do
uzyskania tego wniosku i są organizowane zgodnie z obowiązującym
Regulaminem Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI oraz
aneksami do tego regulaminu.
3. Do otrzymania tytułu Krajowy Champion Wyścigów Chartów pies musi
spełnić następujące warunki:
a. Otrzymać dwa wnioski CCWC na podstawie dwóch zwycięstw w
torowych lub terenowych wyścigach chartów, przy czym ustala się,
że wnioski mogą otrzymać charty angielskie whippety, charciki
włoskie oraz cirneco dell’Etna w wieku powyżej 15 miesięcy,
pozostałe rasy w wieku powyżej 18 miesięcy. Okres między
uzyskaniem pierwszego i ostatniego wniosku musi wynosić co
najmniej 6 miesięcy,
b. Otrzymać na dwóch wystawach, w tym na wystawie
międzynarodowej lub klubowej, niezależnie od liczby wystawionych
konkurentów, w klasie pośredniej, otwartej lub użytkowej, od dwóch
różnych sędziów ocenę co najmniej bardzo dobrą. Jedna z tych
ocen musi być przyznana przed otrzymaniem drugiego wniosku do
championatu wyścigowego.
4. Wniosek CCWC może być przyznany na wyścigach torowych osobno dla
psa i suki, jeżeli startują w danej rasie co najmniej 3 psy i 3 suki. Jeżeli na
starcie stanie mniej niż 3 psy tej samej płci, wtedy wszystkie psy biegną
razem ( tzw. mix) i przydzielany jest tylko jeden wniosek dla zwycięzcy.
Minimalna ilość psów, które stanęły na starcie – 3 psy.
Wniosek na terenowych wyścigach chartów przyznawany jest zwycięzcy
wtedy, gdy w rasie biorą udział minimum dwie pary psów i suk. W
przypadku mniejszej liczby psów i suk tej samej rasy, rozgrywa się biegi
łączone ( tzw. mix) i przyznawany jest jeden wniosek dla zwycięzcy.
Minimalna ilość psów/suk tej samej rasy, które stanęły na starcie - 2 pary (4
psy).
Na zawodach rangi międzynarodowej w sytuacji, w której liczba psów nie

uprawnia do biegów o dwa wnioski CACIL (mniej niż 6 psów na starcie w
rasie i płci ) i odbywają się w rasie biegi łączone (tzw. mix) a stawki do
przyznania wniosków CCWC na starcie są zapewnione [nie mniej niż 3 psy i
suki w rasie – wyścigi torowe, 4 psy i suki (2 pary) w rasie – coursingi ],
CCWC przyznaje się w obu płciach, mimo, iż zostaje przyznany jeden
CACIL.
Podobna zasada obowiązuje na Mistrzostwach Polski bez względu na
rangę zawodów - krajowy czy międzynarodowy (patrz Krajowy Regulamin
Wyścigów Chartów pkt. IX.II.) :
- tytuł Mistrza Polski i wniosek CCWC w torowych wyścigach chartów
przyznawany jest wtedy, gdy na starcie staną minimum 3 psy w rasie i płci;
w przypadku mniejszej liczby psów i suk rozgrywa się bieg łączony (tzw.
mix) o jeden tytuł; minimalna liczba psów, które stanęły na starcie - 3 psy.
- tytuł Mistrza Polski i wniosek CCWC w terenowych wyścigach chartów
(coursing) przyznawany jest zwycięzcy wtedy, gdy w danej rasie biorą udział
minimum dwie pary psów lub suk; w przypadku mniejszej liczby psów i suk
rozgrywa się biegi łączone (tzw. mix) i przyznawany jest jeden tytuł dla
zwycięzcy; minimalna ilość psów, które stanęły na starcie - 4 psy(2 pary).
5. Wniosek rezerwowy CCWC (res.CCWC) przyznawany jest drugiemu psu w
każdej kategorii, w której został przydzielony wniosek CCWC. Jeśli w dniu
wyścigów pies, który otrzymał wniosek, spełnia warunki do przyznania mu
tytułu Krajowy Champion Wyścigów Chartów, wniosek CCWC przechodzi
na zdobywcę resCCWC.
6. W klasie SPRINTER (dot. charcików włoskich i chartów angielskich
whippet) może być przyznawany wniosek na Krajowego Championa
Wyścigów Chartów zgodnie z niniejszym Regulaminem .
7. Wniosek wystawia się bez konieczności sprawdzania, czy pies jest wpisany
do uznanej Księgi Rodowodowej.
8. Organizatorzy wyścigów mają obowiązek przesłać w ciągu dwóch tygodni od
daty wyścigów do Podkomisji ds. Wyścigów Chartów GKSP oraz do GKSP
sprawozdanie wraz z wykazem psów wskazanych do otrzymania wniosków
CCWC oraz res.CCWC.
9. Podkomisja ds. Wyścigów Chartów GKSP sprawdza, czy spełnione zostały
warunki zgodnie z niniejszym
Regulaminem. W przypadku odmowy
zatwierdzenia wniosku zawiadamia o tym organizatorów podając przyczyny.
10.Tytuł i dyplom Krajowego Championa Wyścigów Chartów przyznawany
jest przez Główną Komisję Szkolenia Psów Związku Kynologicznego w
Polsce na podstawie otrzymanej dokumentacji z Podkomisji ds. Wyścigów
Chartów.

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce z dnia
10.03.1996 r. z późniejszymi zmianami.
Aktualizacja przyjęta w dniu 09.12.2017 r.

