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Sędziowie Prób Pracy specjalność wyścigi chartów"
Właściciele chartów posiadających licencje wyścigowe/ coursingowe"""""

KOMUNIKAT GKSP ZKwP KUS ds. WYŚCIGÓW CHARTÓW"""""
1. Informujemy, iż w październiku 2013 na Plenum ZG ZKwP funkcję przewodniczącego KUS ds. 
wyścigów chartów objął Pan Zbigniew Łomiński, który powołał komisję w składzie:""
Zbigniew Łomiński - przewodniczący komisji"
Andrzej Ćwikliński - v-ce przewodniczący"
Agata Juszczyk - sekretarz""
Siedzibą komisji ds. wyścigów chartów jest oddział w Chojnicach mieszczący się przy pl. 
Jagiellońskim 2. ""
2. Działalność komisji ds. wyścigów chartów oparta jest o obowiązujące regulaminy ZKwP w 
kwestiach merytorycznych i organizacyjnych. Komisja sprawuje również nadzór nad prawidłowym i 
zgodnym z Międzynarodowym Regulaminem Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów 
przeprowadzaniem wyścigów, coursingów, prób licencyjnych czy kwalifikacją na zawody rangi 
Mistrzostw Europy / Świata.""
3. Kwalifikacje do ME w coursingu w 2014 roku""
Do startu w Mistrzostwach Europy w 2014 roku uprawnione są charty, które przed upływem 
terminu zgłoszeń zaliczą min. 2 starty bez dyskwalifikacji w coursingach lub wyścigach torowych 
organizowanych zgodnie z Międzynarodowym Regulaminem Torowych i Terenowych Wyścigów 
Chartów. W przypadku zgłoszenia do kadry    większej ilości w rasie i płci niż 6, w pierwszej 
kolejności nominację otrzymują Mistrzowie Polski w coursingu   z roku 2013 oraz charty najwyżej 
sklasyfikowane wg rankingu na stronie internetowej www.coursing.eu. Charty, które w okresie 
między zgłoszeniem, a Mistrzostwami Europy, otrzymają dyskwalifikację, zgodnie   z regulaminem 
FCI zostaną usunięte z listy startowej. Podkomisja w przypadku wolnych miejsc w rasie i płci 
dopuszcza kwalifikacje na innych zasadach."
Termin przyjmowania wniosków będzie podany na stronie internetowej KUS ds.wyścigów chartów. 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4. Od 2014 roku wprowadzony zostanie regulamin Pucharu Polski w coursingu. Wszystkie 
coursingi organizowane w danym roku są objętę punktacją pucharową. Regulamin i zasady 
uczestnictwa można znaleźć również na stronie internetowej komisji.""
5. Uchwałą komisji podjętą na spotkaniu w dniu 25 stycznia 2014 jest również sposób zgłaszania 
psów na wszystkie zawody  ( torowe i terenowe ) organizowane w kraju przez ZKwP. Od 2014 roku 
będzie to możliwe tylko i wyłącznie przez stronę www.wyscigi.zkwp.pl. Organizatorzy zobowiązani 
są do przesłania informacji o coursingu/ wyścigach najpóźniej do 45 dni przed planowaną imprezą 
do komisji. Odpowiedni formularz znajdować się będzie również na stronie www.wyscigi.zkwp.pl . 
Dostępna będzie również statystyka zgłoszeń on line.""
6. W miesiącu lutym uruchomiona zostanie strona internetowa komisji ds. wyścigów chartów. 
Wszelkie informacje organizacyjne dotyczące tej dziedziny sportu ( kalendarz imprez, regulamin 
Pucharu Polski, zasady kwalifikacji na Mistrzostwa Europy / Świata Torowe i Terenowe, 
komunikaty i informacje o działalności komisji) będą zamieszczane pod adresem 
www.wyscigi.zkwp.pl.""
Wszystkim biegającym chartom życzymy sukcesów w nadchodzącym sezonie wyścigowym.""" """

Zbigniew Łomiński""
przewodniczący KUS ds. wyścigów chartów"""
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