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KOMUNIKAT KUS ds. WYŚCIGÓW CHARTÓW
GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW ZKwP
dot. pomiarów chartów angielskich whippet oraz charcików włoskich
Na zebraniu komisji ds. wyścigów chartów dnia 15 listopada 2014 podjęto następujące decyzje
dotyczące pomiarów w/w ras w roku 2015.

1. Odnośnie drugiego pomiaru charcików włoskich oraz chartów angielskich whippet, w związku
z błędnym tłumaczeniem na język polski stosuje się zapisy Międzynarodowego Regulaminu
Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI w wersji angielskiej
PKT 1.5 Pomiar wysokości whippetów i charcików włoskich
Whippety i charciki włoskie powinny być przemierzone w kłębie po skończeniu przez nie 12-go miesięca
życia. Jeżeli przedstawiony do pomiaru pies jest młodszy niż 24 miesiace, a stwerdzona wysokość wynosi
wiecej jak:
- dla whippetów – psów : 49 cm
- dla whippetów – suk : 47 cm
- dla charcików włoskich 37 cm
pies musi być powtórnie zmierzony przed rozpoczęciem sezonu wyścigów torowych/terenowych
następujacego po tym, w którym pies ukończył 24 miesiące. Wynik tego pomiaru należy nanieść do
licencji psa.

Dalsza część tłumaczenia tego punktu regulaminu pozostaje bez zmian. Tym samym
wszystkie psy, które w 2014 ukończyły 2 lata, a nie podeszły do ponownego pomiaru na
zasadach dotychczasowych zobligowane sa do pomiaru przed pierwszymi zawodami w
sezonie. Nie dopuszcza się zmiany klasy ze standard do sprinter w trakcie trwania
sezonu wyscigowego.
2. Pomiary chartów angielskich whippet i charcików włoskich w 2015 roku odbywać się będą w
dniu poprzedzającym podane niżej zawody:
- Świerklaniec – 18/19.04.2015
- Poznań – 20.06.2015
- Swornegacie – 29/30.08.2015
- Częstochowa – 24/25.10.2015
Przed zawodami komisja poda na stronie kus informacje dot. adresu, gdzie pomiary będą się
odbywać.
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3. Na zawodach w Świerklańcu ( 18/19/04.15 ) odbędzie się również pomiar kontrolny psów w/w
ras. Pomiar ten jest przeprowadzony w/g zaleceń komisji CDL i będzie podstawą do wpisania
psa do bazy danych CDL na stronie:
http://www.cwrccl.be/nl/DB_cdl/Database.aspx
Wpisany do bazy danych pies nie będzie podlegał kontrolnym pomiarom w przyszłości.
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