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L.dz 7/2014

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW
WYŚCIGÓW CHARTÓW
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi organizacji torowych i terenowych wyścigów
chartów, terminowości i drogi wysyłania informacji, protokołów oraz wyników, komisja podaje do
wiadomości co poniżej:
1. Każdy oddział chcący organizować wyścigi chartów zobowiązany jest zgłosić imprezę na
odpowiednich drukach do KUS oraz GKSP w terminach:
- wyścigi międzynarodowe do 30 lipca roku poprzedzajacego organizację imprezy
- wyścigi krajowe do 15 września roku poprzedzajacego organizację imprezy
2. Na nie mniej niż 30 dni przed planowaną imprezą przesłać do komisji INFORMACJĘ O
WYŚCIGACH / COURSINGU na formularzu zamieszczonym na stronie KUS. Formularz musi
być wypełniony kompletnie. Komisja zamieszcza informacje na stronie www.wyscigi.zkwp.pl i
uruchamia formularz zgłoszenioiwy.
3. W terminie do 14 dni po zawodach organizator zobligowany jest do przesłania niżej
wymienionych kompletów dokumentów:
Do KUS:
- wyniki zawodów
- lista psów dla których organizator wnioskuje o CCWC/ res.CCWC, CACIL/ res.CACIL
- ksero protokołu prób licencyjnych
- protokół z zawodów na formularzu udostępnionym na stronie KUS
- katalog
Do GKSP:
- lista psów dla których organizator wnioskuje o CCWC/ res.CCWC, CACIL/ res.CACIL
- ksero protokołu prób licencyjnych*
- protokół z zawodów na formularzu udostępnionym na stronie KUS
Do rejestratora licencji wyścigowych:
- oryginał protokołu prób licencyjnych
- pdf wyników zawodów z uwzględnieniem sumy zdobytych punktów, zajętej lokaty oraz listy
psów, dla których organizator wnioskuje o CCWC, res.CCWC, CACIL, res.CACIL, ew. tytuły
przyznawane na zawodach
4. Obliguje się organizatorów do umieszczania danych psów zgłoszonych na imprezę w
katalogu. Informacja ta powinna zawierać:
- nazwa psa, rasa
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- numer rodowodu,
- numer licencji,
- dane właściciela ( imię i nazwisko, adres)
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5. Organizator ma obowiązek wpisać do książeczki licencyjnej następujące informacje:
-

data imprezy
miejsce i rodzaj wyścigu
dystans
czas lub punkty zdobyte przez psa
lokata
ilość psów na starcie
przyznanie wniosku CACIL/res.CACIL, CCWC/ res.CCWC – przy czym zwraca się
uwagę, że należy wpisać lub wbić z odpowiednią adnotacją „ WNIOSEK CACIL“,
„WNIOSEK res.CACIL“, „WNIOSEK CCWC“, „WNIOSEK res.CCWC“

6. W sytuacjach dyskwalifikacji lub nie dopuszczenia do startu, nie ukończenia biegu, nie
stawienia się na starcie stosuje się poniższe skróty, które winny być umieszczone w licencji.
DISQ – w przypadku dyskwalifikacji psa
DNF – w przypadku nie ukończenia biegu
DNS – w przypadku nie stawienia się na starcie
EXC – w przypadku nie dopuszczenia do staru
7. Upoważnia się organizatorów do załączania odpowiednich wniosków dla zwycięzców.
Wydrukowane wnioski będą rozesłane do oddziałów przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego
w Polsce.
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