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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1  Zadania regulaminu

Zadaniem tego regulaminu jest ujednolicenie zasad przeprowadzania wy-
ścigów torowych i terenowych (coursingów) dla chartów. Zawiera on obo-
wiązkowe dla wszystkich organizacji kynologicznych krajów zrzeszonych 
w FCI warunki do ogłaszania imprez, ich przeprowadzania i uczestnictwa 
w międzynarodowych wyścigach chartów.

1.2 Ochrona zwierząt
Zdrowie i bezpieczeństwo zwierząt powinno być myślą przewodnią dla  
organizatorów i uczestników podczas przeprowadzania wyścigów torowych 
i terenowych.
Należy zawsze przestrzegać zasady ochrony zwierząt. Z tego powodu  
właściciel psa w każdym momencie  może podjąć decyzję o wycofaniu  
z wyścigu swojego psa.
Z tych samych powodów  zespół sędziowski powinien po złożeniu    
wniosku przez dyżurującego na terenie lekarza weterynarii przerwać  dalszy 
udział  psa w zawodach, o ile zdrowie danego psa byłoby zagrożone.
Zakładanie kagańców jest obowiązkowe dla wszystkich ras z wyjątkiem  
charcików włoskich, dla których obowiązek taki może nałożyć Organizacja 
kynologiczna danego kraju. 
          

1.3     Definicja zezwolenia, ochrona - zastrzeżenia terminu, opłaty
 

1.3.1 Zezwolenia
Określenia „Międzynarodowe Torowe Wyścigi Chartów” i „Międzynarodo-
we Terenowe Wyścigi  Chartów (Coursing)” mogą otrzymać tylko te impre-
zy, których termin i miejsce  zostały zgłoszone przez krajowe organizacje 
kynologiczne i które uzyskały zezwolenie FCI. 
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1.3.2  Zastrzeżenie - ochrona terminu 
FCI może odmówić  wydania zezwolenia i ochrony terminu gdy:

 1.Zostało już wydane zezwolenie i zastrzeżenie analogicznego 
terminu dla innej organizacji kynologicznej

 2.Termin koliduje z innymi, ważnymi imprezami kynologicznymi.
 3. Nie ma pewności, że impreza przeprowadzona zostanie pra-

widłowo.
1.3.3 Opłaty  

Za wydanie zezwolenia należy wnieść opłatę. Wysokość opłaty za zezwole-
nie i ochronę terminu określa w każdym roku Komisja Wyścigów Chartów 
FCI - CdL

1.4 Uprawnienia do startów
 

1.4.1       Zasady ogólne
Do startów dopuszczone są psy wszystkich ras chartów (grupa  10 FCI)
Psy z grupy 5 ( tzn. Pies Faraonów, Cirneco, Podenco Ibicenco i Podenco 
Canario) dopuszczone są do udziału w Międzynarodowych Wyścigach 
i Mistrzostwach FCI, lecz nie mogą otrzymać wniosku CACIL.
 

1.4.2       Warunki formalne uprawniające do startu
Do startu w wyścigach uprawnia charta spełnienie następujących warunków
1. Chart musi być wpisany do księgi rodowodowej uznawanej przez FCI.
2. Musi on posiadać ważną licencję wyścigową.
3. Wiek minimalny :

·  dla whippetów i charcików włoskich : 15 miesięcy
·  dla pozostałych ras : 18 miesięcy

4. Górna granica wieku:
- do końca sezonu wyścigów torowych/terenowych, w którym 

pies ukończy 8 lat
5. Zgłoszenie na wyścigi może być dokonane wyłącznie przez właściciela 

psa figurującego w licencji wyścigowej.
6. Właściciel musi być członkiem organizacji krajowej należącej do 

FCI.
7. Wygląd zewnętrzny psa nie może być sztucznie zmieniony (np. jego 

naturalny włos nie może być obcięty).
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8. Maksymalny wzrost w kłębie whippetów wynosi:
·  51 cm dla psów
·  48 cm dla suk

9. Maksymalny wzrost w kłebie charcików włoskich wynosi:  ·  38 cm

1.5 Pomiar wysokości w kłębie whippetów i charcików włoskich
Wysokość psa w kłębie mierzy się po skończeniu przez niego 12 miesięcy.
Jeżeli przedstawiony do pomiaru pies jest młodszy niż 24 miesiące, a stwier-
dzona wysokość wynosi więcej jak :

·  dla whippetów - psów : 49 cm
·  dla whippetów - suk : 47 cm
·  dla charcików włoskich : 37 cm

musi on być powtórnie zmierzony przed rozpoczęciem sezonu wyścigów 
torowych/terenowych, w którym kończy on 24 miesiące Wynik drugiego 
pomiaru należy nanieść do licencji psa jako ostateczny.
Jeżeli pomiaru tego nie dokonano, licencja staje się nieważna i powinna być 
mu odebrana przez organizację krajową w której dokonano rejestracji psa.
Pomiary wysokości mogą być dokonywane wyłącznie przez wyznaczonych 
i zatwierdzonych przez organizację krajową sędziów/sędziów mierniczych, 
przy założeniu, że przeprowadzane będą one według następujących zasad: 

1.  Wiek psa przedstawionego do pomiaru jest zgodny z punktami 
1.4.2 i 1.5

2.  Pies jest uspokojony. Stoi on naturalnie przy prawidłowo usta-
wionym kątowaniu kończyn i naturalnie uniesionej głowie, na płaskim, 
nie śliskim podłożu lub na wystarczająco dużym stole.

3.  Pomiędzy pomiarami pies musi przynajmniej dwukrotnie być 
przeprowadzony po podłożu. Pies musi być doprowadzony i ustawiony 
przez właściciela, lub przez osobę przez niego upoważnioną. Sędzia 
mierzący może sam ustawić psa do pomiaru tylko za zgodą osoby 
doprowadzającej psa do pomiaru.

4.  Mierzenia dokonuje się, gdy pies stoi prawidłowo. Mierzy się 
do kłębu lub do końca wyrostka kręgu, jeżeli ten wystaje ponad górne 
krańce łopatek. Jeżeli nie jest możliwe prawidłowe ustawienie psa, 
przerywa się mierzenie i uznaje się je jako nieważne.

5.  Urządzenie pomiarowe musi być stabilne i oparte na dwóch 
podporach i posiadać elektroniczny wskaźnik umożliwiający prosty i 
dokładny pomiar.
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6.  Sędziego i protokolanta wypełniającego protokół wyznacza 
Organizacja krajowa. Ani sędzia mierzący, ani protokolant nie mogą 
być hodowcami lub właścicielami mierzonego psa.

7.  Zespół mierzący składa się zawsze z dwóch sędziów i jednego 
protokolanta. Sędziowie zmieniają się przy poszczególnych pomiarach. 
Zadaniem protokolanta jest dopilnowanie by pomiar odbywał się pra-
widłowo, oraz zapisuje on  wyniki pomiaru.

8. Konieczne jest dokonanie 10 pomiarów jednego psa. Zapisany 
zostaje wynik występujący najczęściej. Jeżeli wynik wyraźnie przekra-
cza granicę dopuszczalności, zespół mierzący, może po jednoznacznym 
porozumieniu, przerwać mierzenie po kolejnym czwartym pomiarze  
i zapisać otrzymany wynik. Jeżeli po 10 pomiarach wynik jest nieroz-
strzygnięty (5 x+ i 5 x -), należy zapisać wynik przeprowadzonego  
11 pomiaru.

9. Stwierdzony wynik pomiarów może być wpisany do licen-
cji wyłącznie przez osoby upoważnione do tego przez Organizację  
w danym kraju. 

1.5.1  Złożenie protestu na wynik pomiaru  
W przypadku złożenia protestu poddającego w wątpliwość wynik pomiaru 
wysokości w kłębie whippeta lub charcika włoskiego Organizacja krajowa 
zrzeszona w FCI może zarządzić pomiar powtórny.  Pomiaru dokonuje się 
w kraju w którym właściciel posiada miejsce stałego zamieszkania psa i jest 
on przeprowadzany przez delegata Komisji Wyścigów Chartów z innego 
kraju. Zostaje on mianowany przez Przewodniczącego Komisji Wyścigów 
Chartów i przeprowadza on pomiar kontrolny  postępując zgodnie z opisem 
w punkcie 1.5.
 

1.5.2  Kaucja za oprotestowanie pomiaru
Aby nadać złożonemu protestowi „oficjalny bieg” właściciel psa poprzez 
swoją Organizację krajową wpłaca do sekretariatu CdL kaucję w kwocie 500 
euro. Jeżeli protest okaże się zasadny organizacja składająca protest otrzy-
muje zwrot tej kaucji i przekazuje ją właścicielowi psa który wnioskował  
o przeprowadzenie kontrolnego pomiaru.  
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1.5.3  Psy zbyt duże
Organizacja krajowa może wprowadzić regulamin umożliwiający udział 
w wyścigach psom o zbyt dużym wzroście według zasad określonych  
w punkcie 1.4.2.
 

1.6  Licencje
 

1.6.1  Adnotacje w książeczkach i kartach licencyjnych 
Licencję wyścigową wystawiają organizacje kraju w którym właściciel psa 
posiada miejsce stałego zamieszkania i muszą one zawierać następujące 
informacje:
Rasę, płeć, nazwę psa, numer księgi rodowodowej, datę urodzenia i jeżeli to 
możliwe, numer tatuażu lub chipu, nazwisko i właściwy adres właściciela. 
Whippety i charciki włoskie musza mieć wpisaną wysokość psa w kłębie.

1.6.2  Licencje dla psów zagranicznych
 W przypadku gdy w kraju członkowskim FCI nie organizuje się wyścigów 
torowych i terenowych chart może uzyskać licencję wyścigową w kraju 
sąsiednim. W takim przypadku licencja wyścigowa zostanie wydana przez 
organizację kynologiczną w której pies jest zarejestrowany.
 

1.6.3  Licencje uprawniające do startów w międzynarodowych 
wyścigach torowych i terenowych

Licencję wyścigową ważną na międzynarodowych wyścigach torowych i 
terenowych można wystawić wyłącznie psu, w przypadku wykazania, że 
nie przejawia on agresji na torze i jest zainteresowany wyłącznie ściganiem 
wabika w towarzystwie innych psów.

1.7 Zasady ogłaszania imprezy
 

1.7.1  Ogłaszanie
Informacja o imprezie powinna zawierać :
1.  Organizatora imprezy, miejscowość, datę, godzinę rozpoczęcia wyścigu 

i doprowadzenia chartów do kontroli weterynaryjnej 
2.  Nazwisko Komisarza imprezy (wyścigów/coursingu)
3.  Wysokość opłaty startowej
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4.  Sposób wyłaniania finalistów
5.  Przewidziane nagrody, godzinę ogłoszenia wyników oraz wręczania 

nagród
6.  Termin zamknięcia przyjmowania zgłoszeń
7.  Zastrzeżenie odpowiedzialności zgodnie z p. 1.11
8.  Informację odnośnie zakładania kagańców przez charciki włoskie
9.  Zastrzeżenia - odpowiedzialność zgodnie z punktem 1.10
10. - dodatkowo dla wyścigów torowych :

 Informację o torze (długość, kształt, promienie łuków, podłoże, sposób    
prowadzenia wabika)

11.  Informację o sposobie przebiegu zawodów według p. 2.1
 

1.7.2  Formularz zgłoszenia 
Do informacji powiadamiającej o imprezie musi być dołączony formularz 
zgłoszenia który powinien zawierać informacje ujęte w p. 7.1

1.8  Absencja zgłoszonych psów i osób funkcyjnych
 

1.8.1  Absencja psów
 Komisarz wyścigu musi być powiadomiony przed rozpoczęciem  imprezy, 
że zgłoszony pies nie może wziąć udziału w wyścigach. Opłata za zgłoszenie 
nie podlega zwrotowi.
 

1.8.2  Absencja osób funkcyjnych
Funkcyjni którzy zgłosili akces uczestnictwa w wyścigach mają obowiązek 
poinformowania Komisarza wyścigów o ewentualnych przeszkodach w 
pełnieniu wyznaczonej funkcji. Wcześniejsze opuszczenie przyjętej funkcji 
jest możliwe wyłącznie po powiadomieniu o tym Komisarza wyścigów i za 
zgodą Komisji sędziowskiej

1.9  Dyskwalifikacje
 

1.9.1   Podstawy dyskwalifikacji
 Komisja sędziowska może zdyskwalifikować psy, lub wycofać je z wyścigu, 
jeżeli:

1.  - podczas wyścigu na torze lub w terenie zatrzymują się
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2.  - przeszkadzają w  prawidłowym przebiegu wyścigu torowego lub  
   coursingu

3.  - są pobudzane do biegu poprzez okrzyki, gesty, gwizdy i inne             
   czynności

1.9.2   Psy agresywne
Komisja sędziowska musi zdyskwalifikować psy, które atakują inne psy, 
usiłują zaatakować je lub uciec z toru biegu.
Jako agresywnego należy uznać psa, który koncentruje swoje zainteresowanie 
nie na wabiku, lecz atakuje inne psy, przeszkadzając im w normalnym  po-
ścigu za wabikiem. Bezpośrednia i aktywna odpowiedź na atak napadniętego 
psa jest dozwolona.
Sytuacja kiedy pies ustawia się tak, aby zapewnić sobie wolne pole do 
biegu, bez zamiaru atakowania i interesuje się wyłącznie wabikiem, nie jest 
uważana za atak.
 

1.9.3   Odnotowywanie dyskwalifikacji
Dyskwalifikacja musi być wyraźnie wpisana w kartę licencyjną. Karta li-
cencyjna zostaje   przez Organizatora zatrzymana i w ciągu 3 dni wysyłana 
jest do sekretariatu  prowadzącego ewidencję wyników wyścigów w kraju 
w którym właściciel psa posiada miejsce stałego zamieszkania. Do zapisu 
dyskwalifikacji należy stosować następujący skrót : dyskwalifikacja = disqu.
 

1.9.4   Zakaz startów
·  1 dyskwalifikacja w sezonie wyścigowym : zakaz startu jednodniowy
·  2 dyskwalifikacje w sezonie wyścigowym : zakaz startu 4 - tygodniowy
·  3 dyskwalifikacje w sezonie wyścigowym : zakaz startu 8 - tygodniowy

Jeżeli pies w ciągu dwóch kolejnych sezonów wyścigowych jest zdyskwa-
lifikowany czterokrotnie, odbierana jest mu licencja wyścigowa. Ma on 
jednak możliwość odzyskania licencji po spełnieniu wymogów określonych 
w punkcie 1.6. Jeżeli jednak utraci on licencję wyścigową po kolejnych 
czterech dyskwalifikacjach w dwóch kolejnych sezonach wyścigowych 
ponowne uzyskanie licencji wyścigowej jest niemożliwe
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1.9.5   Wykluczenia osób
Komisarz wyścigów w porozumieniu z Komisją sędziowską może wykluczyć 
z wyścigów, oraz zażądać opuszczenia terenu przez osoby które nie stosują 
się do poleceń osób funkcyjnych znieważając je, lub zachowują się nieod-
powiednio. O takich incydentach Organizator musi powiadomić Organizację 
krajową kraju w którym właściciel posiada miejsce stałego zamieszkania.

1.10   Doping

1.10.1  Określenie
Każdy rodzaj dopingu jest zabroniony. Próby antydopingowe  mogą być 
przeprowadzone przez FCI na każdych wyścigach     torowych i terenowych, 
które uzyskały akceptację FCI. Jeżeli właściciel zgłasza swojego psa na 
taką imprezę, wyraża poprzez złożenie zgłoszenia zgodę na doprowadzenie 
swojego psa do kontroli. Instrukcja przeprowadzania kontroli antydopingo-
wej znajduje się w pkt. 7.6 tego Regulaminu i powinna być każdorazowo 
uwidaczniana w katalogu imprezy.  

1.10.2   Przeprowadzanie próby antydopingowej
Przy podejrzeniu o stosowanie dopingu Komisja sędziowska w porozumieniu 
z  nadzorującym lekarzem wet. może zarządzić kontrolę antydopingową. 
Właściciel psa jest  zobowiązany do przedstawienia psa do kontroli. Jeżeli 
stwierdzone zostanie stosowanie  dopingu, kosztami badania zostaje obcią-
żony właściciel psa.
  

1.10.3   Kontrola antydopingowa na Mistrzostwach Świata FCI
Kontrole antydopingowe przeprowadzane są na Mistrzostwach Świata  
i Europy obowiązkowo. Przeprowadza się je według reguł obowiązujących 
w danym kraju.
Jeżeli dany kraj nie respektuje tych zasad i nie przeprowadza kontroli antydo-
pingowej, nie  będzie mu przez dwa lata przyznana możliwość organizowania 
międzynarodowych wyścigów torowych i terenowych. 

1.10.4  Kary za stosowanie dopingu
Psy i ich właściciele u których stwierdzono stosowanie środków muszą zo-
stać ukarani według zasad obowiązujących w kraju organizatora wyścigów.
Inne kraje  zrzeszone w FCI i przeprowadzające wyścigi muszą zastosować 
nałożone sankcje w każdym ich punkcie.
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Kraje, które sankcji tych nie zastosują, nie otrzymają przez dwa lata zgody 
FCI na organizację wyścigów międzynarodowych. Przewodniczący i sekre-
tarz CdL przedkładają Sekretariatowi Generalnemu FCI okresy, w których 
termin taki nie może być przyznany.

1.11 Odpowiedzialność
Organizator ani obsługujące imprezę osoby funkcyjne nie odpowiadają 
za wypadki psów, ich właścicieli, oraz osób funkcyjnych. Zwolnienie od 
odpowiedzialności obejmuje również przypadki ucieczki psów. Właściciel 
psa nie odpowiada również za to, gdy jego pies w czasie biegu na torze lub  
w terenie spowoduje zranienie innego psa. W innych przypadkach właściciel 
odpowiada za szkody spowodowane przez jego psa.

1.12 Protesty
Orzeczenia wydane przez sędziów są ostateczne i niepodważalne.
  

 
2.  REGULAMIN TOROWYCH WYŚCIGÓW CHARTÓW
 
2.1	Przebieg	wyścigów

Przebieg wyścigów określany jest przez Organizatora. Wyścigi składają się z 
przedbiegów i biegu finałowego. Do przedbiegów zaliczane są też repesaże 
przeprowadzane w razie takiej potrzeby. Dla każdego psa biorącego udział 
w  biegu finałowym przewidziane są dwa biegi eliminacyjne - przedbiegi.
Jednym ze sposobów wyłaniania uczestników  biegu  finałowego jest kolej-
ność na mecie w przedbiegach.  
Innym sposobem rozstrzygnięć jest wyłonienie finalistów według uzyska-
nych czasów w przedbiegach. Ten rodzaj eliminacji wolno stosować tylko 
wówczas, gdy używane jest urządzenie automatycznie rejestrujące czas 
wszystkich psów przebiegających linię mety. W każdym przypadku mierzenie 
czasu rozpoczyna się w momencie otwarcia boksów startowych.
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2.2  Liczba zgłoszeń i rozpisanie biegów, podział według płci, program 
wyścigów

 
2.2.1  Liczba zgłoszeń i rozpisanie biegów

1.  Minimalna liczba psów zgłoszonych w jednej rasie: 6
2.  Minimalna liczba psów w biegu eliminacyjnym: 3
3.  Maksymalna liczba psów w biegu eliminacyjnym:  

- w wyścigach płaskich: 6
- w wyścigach z przeszkodami : 4
 

2.2.2 Podział według płci
Jeżeli zgłoszone jest co najmniej 6 psów w rasie i jednej płci, organizuje się 
osobno biegi dla psów i suk. Jeżeli zgłoszone jest mniej jak 6 psów w jednej 
płci, psy i suki biegną razem.
 

2.2.3   Program wyścigów
Program wyścigów ustalany jest przez Organizatora. Charty należy rozpisać 
do biegów bez stosowania jakichkolwiek preferencji i jak najlepiej według 
posiadanej wiedzy. Psy z różnych krajów powinny być rozdzielone proporcjo-
nalnie na poszczególne biegi. Jeżeli uczestników biegów finałowych wyłania 
się na podstawie osiągniętych czasów, to w każdym z przedbiegów mogą 
brać udział maksymalnie 4 psy. Należy unikać sytuacji, kiedy w przedbiegach 
biegną psy najszybsze lub należące do tego samego właściciela.
2.2.3.1
Psom biegającym po zewnętrznej stronie toru zwanych (wide runner/aus-
senlaufer) należy umożliwić start z tej strony toru.

2.3  Lista osób funkcyjnych i ich zadania
1. Komisja sędziowska
2. Komisarz wyścigów
3. Sędziowie na mecie
4. Osoby odpowiedzialne za pomiar czasu
5. Obserwatorzy toru
6. Ekipa startowa
7. Obsługa techniczna mechanizmu napędu wabika
8. Lekarz weterynarii
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2.3.1   Komisja sędziowska
Komisja sędziowska jest najwyższą władzą imprezy. Czuwa ona nad prze-
strzeganiem Regulaminu i kontroluje przebieg wyścigów. Jej rozstrzygnięcia 
w przypadkach spornych i wątpliwych są niepodważalne i ostateczne. Komi-
sja składa się z trzech członków, którzy muszą mieć uprawnienia sędziowskie 
i w miarę możliwości powinni oni pochodzić z różnych krajów. Warunki 
zapraszania sędziów z zagranicy zostaną opisane w pkt. 7.7 tego Regulaminu.
 

2.3.2   Komisarz wyścigów
Całość ekipy technicznej i sprawy organizacyjne podlegają Komisarzowi 
wyścigów. Wszystkie kwestie dotyczące problemów technicznych lub organi-
zacyjnych wyścigów przez cały czas trwania imprezy podlegają jego decyzji.
 

2.3.3   Sędziowie na mecie
Członkowie tego zespołu, w miarę możliwości powinni pochodzić z różnych 
krajów. Rozstrzygają oni o kolejności psów na mecie. Miarodajny w tej mie-
rze jest czubek nosa psa przekraczającego linię mety. Warunki zapraszania 
sędziów z zagranicy zostaną opisane w pkt. 7.7 tego Regulaminu.  
 

2.3.4   Osoby odpowiedzialne za pomiar czasu
Sposób pomiaru czasu i osoby odpowiedzialnej za pomiar ustala Organiza-
tor. Wskaźnikiem do ustalenia zwycięzcy jest czubek nosa psa przekracza-
jącego linię mety. Pomiar czasu rozpoczyna się z chwilą otwarcia boksów 
startowych.
 

2.3.5   Obserwatorzy toru
Organizator wyznacza czterech obserwatorów toru, którzy muszą mieć 
uprawnienia sędziowskie, lub licencję obserwatora toru. Komisarz wyścigu 
przydziela obserwatorom odcinki toru do obserwacji. Mają oni za zadanie 
obserwację poszczególnych biegów i zgłaszanie po każdym biegu Komisji 
sędziowskiej wszystkich nieprawidłowości i wykroczeń przeciwko Regu-
laminowi, które zdarzyły się na torze.
Rozstrzygnięcia Komisji sędziowskiej, które nie pokrywają się ze spostrze-
żeniami obserwatorów, powinny być danemu obserwatorowi wyjaśnione.
Warunki zapraszania sędziów z zagranicy zostaną opisane w pkt. 7.7 tego 
Regulaminu.
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2.3.6   Ekipa startowa
Właściciel psa oczekuje  na start na placu przygotowawczym i zgłasza się  
z psem na start we właściwym czasie.
Ekipa startowa, przed wprowadzeniem psów do boksów kontroluje :

1. Boksy startowe.
2. Ustawienie psów na starcie.
3. Prawidłowość założenia kagańców, które muszą odpowiadać 

przyjętemu przez FCI wzorowi (patrz załącznik 7.3).
4. Każdy pies na placu przygotowawczym musi mieć założoną 

właściwą obrożę. Obroże bez ograniczników jak i kolczatki są 
zabronione.

5. Prawidłowość założenia czapraków, które muszą odpowiadać 
również kolorystycznie wzorowi przyjętemu przez FCI (patrz 
załącznik 7.2).

6. Stosowanie osłon bocznych na oczy jest niedopuszczalne.
Kontrola, ustawianie psów i start powinny być przeprowadzone płynnie, 
ale bez pośpiechu.
 

2.3.7   Obsługa techniczna mechanizmu napędu wabika
Operator wabika otrzymuje instrukcję od Komisarza wyścigów. Wabik powi-
nien być prowadzony w stałej odległości około 20 metrów przed pierwszym 
psem. W przypadku falstartu wabik należy natychmiast zatrzymać, pod 
warunkiem, że znajduje się jeszcze w pierwszej połowie prostej startowej.
 

2.3.8   Lekarz weterynarii
Lekarz weterynarii zapraszany jest przez Organizatora. Musi być on obecny 
i gotów do interwencji w czasie całej imprezy. Obowiązki lekarza określa 
załącznik 7.4
 

2.3.9   Zastępstwa osób funkcyjnych
Osoby funkcyjne (członkowie Komisji sędziowskiej, sędziowie na mecie, 
obserwatorzy toru), których psy występują w danym biegu, nie mogą w nim 
pełnić swoich funkcji i muszą zostać zastąpieni.

2.4    Dystans, wymiary i rodzaj toru, zaplecze startowe
- wymiary i szczegółowe opisy znajdują się w załączniku 7.5
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2.4.1   Dystanse toru dla poszczególnych ras
Dystans mierzony jest w odległości 1 m od wewnętrznej krawędzi toru  
i wynosi:

 dla whippetów i charcików włoskich :  250 m - 500 m
  dla ras dużych :  250 m - 900 m

2.4.2   Dystanse i ograniczenia z uwagi na wiek
W biegach na dystansie dłuższym niż 525 m mogą brać udział psy, które 
1 stycznia danego roku miały co najmniej 2 lata i nie więcej niż 6 lat.
Przy wyścigach długodystansowych psy podlegają specjalnej kontroli 
weterynaryjnej.
 

2.4.3   Meta/start
Wabik po minięciu linii mety musi być ciągnięty w tym samym tempie co 
najmniej 30 m.
 

2.4.4   Kwalifikacja torów
Wszystkie tory, na których mają się odbywać międzynarodowe wyścigi 
chartów, muszą być zaliczone do kategorii A lub B nadanej przez Organizację 
krajową. (patrz załącznik 7.5)
 

2.4.5   Przyjęcie toru przez Komisję sędziowską
Komisja sędziowska ma prawo sprawdzić przed imprezą, czy tor odpowiada 
wymaganiom planowanej imprezy, szczególnie pod względem zachowania 
pełnego bezpieczeństwa startującym psom.

2.5   Sprzęt
Organizator zobowiązany jest zapewnić sprzęt sprawny, oraz musi posiadać 
na wyposażeniu sprzęt rezerwowy. Składają się na to :

1. Mechanizm napędu wabika  który musi:
a) mieć możliwość szybkiego przyspieszania
b) mieć możliwość płynnej regulacji prędkości
c) posiadać wystarczający zapas mocy

2. Bloki - rolki nie mogą być pomalowane jasną farbą i nie mogą błyszczeć
3. Wabik powinien być wykonany z jasnej skóry, o długości ok. 40 cm, 

lub podobnego materiału zastępczego. Wabiki tekstylne lub plasti-
kowe mogą być stosowane w czasie deszczowej, wilgotnej pogody.
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4. Boksy startowe muszą spełniać następujące wymagania i posiadać 
następujące wymiary minimalne:
a) Długość 110 cm; wysokość 84 cm; szerokość 28 cm .
b) Wolna przestrzeń między poszczególnymi boksami musi wynosić 

min. 10 cm .
c) Ściany wewnętrzne muszą być gładkie bez zadziorów.
d) Podłoga w boksie musi być szorstka i znajdować się na tej samej 

wysokości co tor.
e) Przednia ściana boksów nie może dawać odblasków i musi 

zapewniać psom dobrą widoczność na wabik i być tak skonstru-
owana, by wykluczyć możliwość zranienia.

2.6  Powtórzenia biegów
 
2.6.1   Podstawy do powtórzeń biegów

Komisja sędziowska decyduje o tym, czy bieg ma być powtórzony. Podstawą 
takiej decyzji może być, że :

1.  Prowadzący pies zbliżył się do wabika na mniej niż 10 m, lub 
wabik oddalił się na więcej niż 30 m, lub gdy wabik poprzez 
odrywanie się od podłoża istotnie zakłócał przebieg wyścigu.

2.  Wabik  nie został przeciągnięty z tą samą szybkością na odległość 
co najmniej 30 m za linię mety.

3.  Wystąpiła awaria boksów startowych
4.  Wabik zatrzymał się na torze.
5.  Stwierdzone zostało przez obserwatora toru lub Komisję sę-

dziowską istotne zakłócenie przebiegu wyścigu. Przewrócenie 
się  psów na torze nie należy oceniać jako zakłócenie.

2.6.2   Wyjątki przy powtórzeniach biegów
W bardzo jasnych przypadkach Komisja sędziowska może w zakwestio-
nowanym biegu uznać wyniki psów, które były na czołowych miejscach i 
zwolnić je z powtórzenia biegu, gdy :

1.  Pozycja tych psów przed wystąpieniem zakłócenia była oczywista 
i nie budziła wątpliwości

2.  Psy przebiegły co najmniej połowę dystansu.
3.  Prawidłowy przebieg wyścigu został utrzymany.
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Psy, których to dotyczy klasyfikowane są w takiej kolejności jaka była przed 
wystąpieniem zakłócenia.

2.6.3   Zachowanie przerwy przy powtórzeniach biegów
Powtórzenie biegu może się odbyć natychmiast, jeżeli wszystkie psy w za-
kwestionowanym biegu nie przebiegły jeszcze połowy dystansu. W innym 
przypadku musi być zrobiona przerwa.
Przerwa między następującymi po sobie biegami tego samego psa musi 
wynosić :

  przy dystansie do 525 m co najmniej 30 min.
  przy dystansie powyżej 525 m co najmniej 60 min.

Na dystansach powyżej 525 m jednemu psu wolno startować w jednym dniu 
najwyżej dwa razy.

3.  REGULAMIN TERENOWYCH WYŚCIGÓW 
CHARTÓW - COURSINGU

 
3.1  Lista osób funkcyjnych i ich zadania

1. Sędziowie
2. Komisarz coursingu
3. Startowy
4. Obsługa techniczna mechanizmu napędu wabika
5. Lekarz weterynarii

 
3.1.1   Sędziowie

Sędziowie są najwyższą władzą imprezy czuwają nad przebiegiem imprezy 
i nadzorują zgodność z Regulaminem. Ich decyzje w przypadkach spornych 
i wątpliwych są niepodważalne i ostateczne. Przy wystąpieniu problemów 
technicznych konsultują się z Komisarzem coursingu.
Przed rozpoczęciem imprezy sędziowie powinni upewnić się o tym, czy 
wytyczne zawarte w p. 3.2; 3.3; 3.4 i 3.5 są zachowane i czy zapewnione są 
warunki nie zagrażające zdrowiu psów.
Na międzynarodowych imprezach w terenowych wyścigach chartów sędziuje 
co najmniej dwóch sędziów, którzy muszą posiadać uprawnienia do sędzio-
wania na coursingach. Na imprezach z przyznawaniem CACIL, przynajmniej 
jeden z sędziów musi być zaproszony z innego kraju zrzeszonego w FCI. 
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Warunki zapraszania sędziów z zagranicy zostaną opisane w pkt. 7.7 tego 
Regulaminu.

3.1.2   Komisarz coursingu
Komisarzem coursingu musi być osoba doświadczona. Jest on odpowie-
dzialny za część techniczną i organizacyjną wyścigu. Do niego należy 
rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych.

3.1.3 Startowy
Na starcie startowy kontroluje czy :

1.  Psy są przyprowadzone we właściwym czasie i czy są uspokojone 
przez właścicieli.

2.  Psy stoją na starcie we właściwym ustawieniu
3.  Psy mają założone wymagane przez FCI kagańce według wzoru - 

załącznik 7.3
4.  Czapraki są dobrze umocowane

3.1.4 Obsługa techniczna mechanizmu napędu wabika
Obsługujący mechanizm napędu wabika dostaje wytyczne od Komisarza 
coursingu lub sędziów.
Stanowisko napędu wabika powinno być tak usytuowane, by obsługujący 
mógł widzieć całą trasę biegu psów.
Operator musi uważać, aby wabik ciągniony był prawidłowo. Są to istotne 
kompetencje a ich brak wyklucza powierzenie osobie niedoświadczonej tej 
funkcji.

3.1.5 Lekarz weterynarii
Przed rozpoczęciem coursingu wymagane jest badanie lekarskie psów  
a obecność lekarza weterynarii konieczna jest przez cały czas trwania impre-
zy. Lekarz weterynarii zobowiązany jest spełniać swe obowiązki zgodnie z 
wytycznymi podanymi w załączniku p. 7.4 

3.1.6 Zastępstwa osób funkcyjnych
Osoby funkcyjne których psy biorą udział w danych terenowych wyścigach 
chartów - coursingu musza przekazać swoje funkcje innym osobom funk-
cyjnym na czas trwania wszystkich biegów psów tej rasy.
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3.2 Wytyczne co do terenu, podłoża, dystansów

3.2.1 Teren
Idealnym terenem dla przeprowadzenia wyścigów terenowych jest duża łąka 
Nadaje się również łagodne zbocze lub teren lekko pagórkowaty. Rzadko 
rozłożone krzewy i drzewa są pożądane, o ile nie stwarzają niebezpieczeń-
stwa dla biegnących psów.

3.2.2 Podłoże
Trasa biegu nie może być dziurawa, a teren nie może być kamienisty. Musi 
posiadać  dobrą przyczepność. Naturalne przeszkody nie są obligatoryjnie 
wymagane, ale są pożądane. Przeszkody, w tym rowy muszą być widoczne 
dla psa z odległości co najmniej 30 m.

3.2.3 Dystanse
Długości trasy biegu powinna wynosić :

  od 400 m do 800 m  - dla whippetów i charcików włoskich
  od 500 m do 1000 m - dla pozostałych ras

3.3   Rozstaw  bloków - rolek
Ogromne znaczenie ma ułożenie i zaplanowanie odstępów pomiędzy bloka-
mi oraz ich usytuowanie. Musi to być dostosowane do właściwości terenu. 
Zmiany kierunku prowadzenia wabika których kąt wewnętrzny wynosi mniej 
niż 60 stopni są niedopuszczalne.
 

3.4 Układ trasy
Cała trasa musi być dobrze widoczna i absolutnie nie stwarzać niebezpie-
czeństwa startującym psom. Zabrania się grodzenia parcouru gdy przynęta 
jest ciągnięta po ziemi. Coursing stawia duże wymagania co do sprawności 
chartów. Po pierwszej turze biegów przebieg trasy musi być zmieniony. 

3.5. Start

3.5.1   Czapraki
W każdym biegu startuje dwóch konkurentów jednocześnie, z których jeden 
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ma czerwony czaprak, drugi biały lub niebieski, zgodnie z zasadami obowią-
zującymi w danym kraju. Czapraki opisane są w załączniku 7.2.

3.5.2 Nieparzysta liczba uczestników
Przy nieparzystej liczbie zgłoszonych psów Organizator obsadza bieg w 
którym występuje brak partnera, psem towarzyszącym tej samej rasy w 
celu uniknięcia biegu solo. Bieg psa towarzyszącego nie jest punktowany.

3.6 Sprzęt do wyścigów terenowych

Organizator musi zadbać, o to, by napęd wabika działał niezawodnie. Or-
ganizator musi mieć przygotowany system zastępczy, aby w razie awarii 
coursing mógł być skutecznie doprowadzony do końca.
Napęd wabika musi spełniać następujące warunki :

1.  Być w stanie raptownie przyspieszyć.
2.  Posiadać płynną regulacje prędkości ciągnięcia wabika.
3.  Posiadać rezerwę mocy
4. Wabik musi być wykonany z materiału przypominającego skórę 

zająca o długości ok. 40 cm. W czasie deszczu lub na wilgotnym 
podłożu może być użyty wabik plastikowy lub tekstylny.

5.  Bloki nie mogą być pomalowane na jasny kolor i nie mogą błysz-
czeć

3.7 Ocena
W czasie wyścigów terenowych sędziowie oceniają pracę psa według pięciu 
kryteriów. Za każde z kryteriów można przyznać maksimum 20 punktów. 
Psy, które nie uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów 
w pierwszym biegu, nie mogą brać udziału w drugiej turze biegów, chyba, 
że usprawiedliwiałyby to ważne powody. 

Inne systemy oceny psów dozwolone są według następujących zaleceń :
1.  Międzynarodowe coursingi mogą odbywać się według oficjalnych 

krajowych systemów oceny.(Przykład: ocena według PVL nie jest 
w Niemczech uznawana)

2.  Na Mistrzostwach Europy FCI należy przeprowadzać ocenę według 
systemu FCI.
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Każdy pies odbywa dwa biegi, zdobyte punkty sumuje się. W przypadku gdy 
przeprowadzenie drugiej tury biegów z ważnych przyczyn jest niemożliwe, 
uzyskane punkty w pierwszej turze biegów stanowią wynik końcowy według 
którego ustala się kolejność psów. Jeżeli dwóch lub więcej uczestników 
uzyskało tą samą ilość punktów po dwóch biegach, wyższą lokatę uzyskuje 
pies który uzyskał większą  liczbę punktów w drugim biegu.

Jeżeli nadal wynik jest nierozstrzygnięty, wyższą lokatę przyznaje się psu, 
który w drugim biegu uzyskał wyższą ilość punktów - po kolei według 
kryteriów: najpierw 3.7.4 - zręczność, a dalej : 3.7.1 - szybkość  następnie 
3.7.5 - kondycja i dalej 3.7.2 - zaciętość i 3.7.3 - inteligencja. 

3.7.1  Szybkość
Szybkość jest niezbędna do dogonienia wabika (zwierzyny). Rzeczywistą 
wartość szybkości charta obrazuje bieg na całej długości trasy, ale przede 
wszystkim w „fazie schwytania zdobyczy”. Chyżość określa gwałtowność 
ruchów, ilość ruchów i uzyskiwany postęp w ruchu.
Sędzia musi wyróżnić psa, który biegnie „nisko”, dobrze się rozciąga, i za-
graża wabikowi. Ponieważ nie  stosuje się chronometrażu w ocenie prędkości 
istotnym elementem pracy charta w terenie jest to, w jaki sposób „przykłada 
się” do biegu. Prędkość absolutna nie jest brana pod uwagę podczas sędzio-
wania coursingu, ponieważ prędkość charta podczas pracy notowana jest  
w sposób relatywny względem prędkości jego konkurenta. Ponownym wy-
chodzeniem na prowadzenie  (franc. „retour”) nazywamy sytuacje gdy chart 
znajdujący się na drugiej pozycji przyspiesza tak dalece, że zrównuje się ze 
swoim partnerem i wyprzedza go. Ponowne wyjście na prowadzenie (ang. 
„go-bye”) odbywa się zawsze na odcinku między kolejnymi blokami.

 
3.7.2  Zaciętość pościgu

Zaciętość pościgu niezależna jest od rodzaju podłoża, występujących utrud-
nienień  w terenie ( naturalne przeszkody) i innych niekorzystnych zdarzeń 
(zboczenie z trasy, upadek, chwilowa utrata wabika z zasięgu wzroku). 

Zaciętość charta objawia się :
1.  na starcie :

- poprzez duże skupienie
- spojrzenie skierowane na wabik
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2.  pościgu za wabikiem poprzez :
- ciągłe napieranie na wabik, które mobilizuje ciągnącego 

przynętę do zwiększania szybkości, by wabik nie znalazł się  
w zasięgu pyska psa    

- swobodny bieg bez ociągania się przy przekraczaniu prze-
szkody

- chęć zbliżenia się do wabika, gdy ten oddalił się
3.  w fazie chwytania wabika :

- w pełnej szybkości
- rzucenie się na wabik  nawet z utratą równowagi - wykonanie 

tzw. „brassoka”
- usiłowanie chwycenia wabika, gdy ten już jest uchwycony 

przez konkurenta.

3.7.3   Inteligencja
Inteligencja w prowadzeniu pościgu pozwala chartu obrać taką trasę biegu, 
która w połączeniu ze zręcznością doprowadzi go do pozycji potrzebnej do 
schwytania wabika, bez wrodzonej inteligencji nie uzyska tego nawet naj-
szybszy pies. Chart pokazuje swoją przydatność, zręczność zajmując taką 
pozycję między wabikiem a jego drogą, tak aby przeciąć wabikowi drogę 
ucieczki i uniemożliwić mu ukrycie się w nierównościach terenu.

3.7.4   Zręczność
Zręczność charta ocenia się przy :

1.  każdym zwrocie spowodowanym ruchem wabika
2.  przy pokonywaniu przeszkód
3.  podczas chwytania wabika, a szczególnie przy wykonaniu „brasso-
ka”.

3.7.5   Kondycja
Kondycję charta na coursingu określa się zdolnością zachowania dobrej 
kondycji po pokonaniu trasy. Na całkowitą kondycję charta składają się jego 
siły fizyczne i psychiczne.
 

3.8  Kary (sankcje)

Kary zgodne z tym Regulaminem mogą nakładać tylko sędziowie posiada-
jący uprawnienia.



29

3.8.1 Kara za zbyt wczesne puszczenie psa (pre -slip penalty) - falstart
Jeżeli właściciel wypuści swojego psa zbyt wcześnie, sędziowie mogą ode-
brać 10% z całkowitej ilości punktów zdobytych w tym biegu. Jeżeli zdarzy 
się, że bieg ten jest powtarzany, nie stosuje się tej kary.
Przy falstarcie sędziowie muszą skonsultować się z zespołem startowym lub 
Komisarzem imprezy.

3.8.2 Zakaz całodzienny
Zawieszenie w startach na cały dzień w razie nieobecności na starcie.

3.8.3 Zawieszenia
Sędziowie mogą odmówić psu prawa startu na cały dzień, gdy :

1.  Po sygnale do startu zostaje on przy właścicielu, lub podbiegnie do 
publiczności.

2.  ściga swojego konkurenta, a nie wabik.
3.  znajduje się w nieodpowiedniej kondycji fizycznej i psychicznej.
Opinia lekarza weterynarii jest decydująca.

4 ZASADY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA 
MISTRZOSTW FCI W WYŚCIGACH TOROWYCH I 
TERENOWYCH (coursingach)

4.1   Podstawy przyznawania Mistrzostw FCI

Tego rodzaju imprezy przygotowywane są przez FCI/CdL i wytypowaną 
Organizację krajową. Zgłoszenie chęci organizacji Mistrzostw w wyścigach 
torowych lub coursingach musi nastąpić przez Organizację krajową w formie 
pisemnej adresowanej do CdL. Musi być zachowana gwarancja, że impreza 
będzie zorganizowana perfekcyjnie.
Mistrzostwa FCI w torowych wyścigach chartów odbywają się zawsze w 
1-szy lub 2-gi weekend września.
Mistrzostwa FCI w terenowych wyścigach chartów odbywają się zawsze w 
2-gim kwartale roku.
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4.2 Rodzaje Mistrzostw FCI w wyścigach torowych
FCI organizuje corocznie imprezę mistrzowską na przemian :

  Mistrzostwa Świata FCI - w latach przystych
  Mistrzostwa Europy FCI - w latach nieparzystych

4.3 Tytuły na Mistrzostwach torowych FCI
Zwycięzcy na takich wyścigach tytuły otrzymują tytuły :

  Mistrz Świata FCI z liczbą danego roku (np. 2010)
  Mistrz Europy FCI z liczbą danego roku (np. 2011)

4.4 Rodzaje Mistrzostw FCI w terenowych wyścigach chartów - 
coursingu

FCI organizuje corocznie jedną imprezę mistrzowską w coursingu :
  Mistrzostwa Europy FCI w terenowych wyścigach chartów - coursingu

4.5 Tytuły na Mistrzostwach FCI w terenowych wyścigach chartów 
- coursingu

Na Mistrzostwach FCI w coursingu zdobyty tytuł brzmi :
  Mistrz Europy FCI w Coursingu z liczbą danego roku (np. 2011)

4.6  Organizatorzy
Organizatorem takich imprez może być kraj członkowski FCI. Komisja 
Wyścigów Chartów FCI ustala kraj organizujący Mistrzostwa z dwuletnim 
wyprzedzeniem.

Tekst zawiadomienia o imprezie należy przedstawić delegatowi CdL do 
zatwierdzenia. Dopiero po tym można go rozesłać do krajów członkowskich 
FCI.

4.6.1  Tory
Mistrzostwa te mogą być przeprowadzane tylko na torach, które spełniają 
wymogi zawarte w p. 2.4 i 3.2 tego Regulaminu.

4.6.2  Nadzór FCI / CdL
Komisja Wyścigów Chartów FCI upoważniona jest do skontrolowania stanu 
urządzeń toru i terenów przeznaczonych do przeprowadzenia coursingu w 
czasie między przyznaniem organizacji imprezy a jej przeprowadzeniem, i 
w razie potrzeby wydaje  odpowiednie zalecenia.
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4.6.3 Zastrzeżenie - ochrona terminu
W dniach organizowania Mistrzostw FCI nie wolno przeprowadzać żadnych 
innych międzynarodowych wyścigów torowych i coursingów.

4.7 Warunki uczestnictwa

4.7.1 Uprawnienia do startu

Prawo startu w Mistrzostwach mają wszystkie charty (grupa 10), które 
posiadają pełne rodowody - lub wpis do „księgi wstępnej - rejestru”( livre 
d’attend) kraju członkowskiego względnie partnerskiego FCI. Udział w za-
wodach mają również charty, które posiadają rodowody lub wpis do księgi 
wstępnej/rejestru wystawione przez Organizacje, które nie są członkami 
FCI, o ile FCI weszło w obopólne porozumienie uznawania tych rodowodów 
(AKC - USA, KC - W. BRYTANIA, CKC - KANADA) 
Dotyczy to również psów ras, azawakh i saluki sprowadzonych z krajów 
ich  pochodzenia, oraz psów rasy sloughi sprowadzonych z Algierii, Tunezji  
i Libii (krajów pochodzenia rasy), w których nie ma organizacji kynologicz-
nych i z tego względu nie mogą mieć uznawanych rodowodów. Dotyczy to 
również i ich potomstwa jeżeli, importowane psy zostały wpisane do księgi 
rodowodowej, względnie księgi wstępnej - rejestru (livre d’attend) kraju 
członkowskiego/partnerskiego.

Obecnie reguła ta dotyczy psów, ras azawakh i saluki.
Zasada ta dotyczy również psów rasy sloughi, które wyhodowane zostały 
przez tamtejszych krajowców bez kontroli hodowlanej i dla których nie może 
zostać wystawiony „rodowód eksportowy” tamtejszego stowarzyszenia, 
członka FCI Societe Centrale Canine Marocanine S.C.C.M., dla których 
jednakże może zostać sporządzona tzw. „genealogia”:  Przed zgłoszeniem 
do Mistrzostw torowych lub coursingu psy te muszą być zarejestrowane w 
macierzystych organizacjach kynologicznych.

Charty śródziemnomorskie ras : pies faraonów, cimeco, podenco ibicenco  
i podenco canario z grupy 5 mogą brać udział w mistrzostwach lecz nie 
mogą otrzymać CACIL.
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4.7.2 Wymagania przy zgłaszaniu psów na Mistrzostwa FCI w torowych 
i terenowych wyścigach chartów

Do Mistrzostw FCI należy zgłaszać tylko takie psy, które odpowiadają wy-
sokim wymaganiom tej konkurencji. Każda Organizacja krajowa decyduje 
we własnym zakresie, które psy będą zgłoszone z zachowaniem ustaleń 
zawartych w pkt. 1.4.2.2. tego regulaminu.

Zgłaszany pies na torowe względnie terenowe Mistrzostwa FCI musi ostat-
nie dwa wyścigi przebiec bez dyskwalifikacji. Dyskwalifikacja w okresie 
między zamknięciem przyjmowania zgłoszeń, a Mistrzostwami wyklucza 
jego udział w tych Mistrzostwach.

Psom, które w wyścigu lub coursingu, po pierwszym biegu, otrzymały na 
piśmie świadectwo lekarskie - informacje, że zostały zranione, uznaje się 
im ten wyścig jako  zaliczony.

4.7.3  Zmiana przynależności psa do organizacji krajowych
Jeżeli pies zmienia właściciela i zostaje zarejestrowany w innym kraju może 
zostać zgłoszony do reprezentacji tego kraju na Mistrzostwa FCI po upływie 
co najmniej 6 miesięcy od rejestracji tego psa w Księdze Rodowodowej 
nowego kraju

4.7.4  Kwalifikacje do mistrzostw FCI
Do udziału psa w mistrzostwach FCI nie zalicza się biegów przeprowadzo-
nych przed osiągnięciem przez niego wieku określonego w pkt. 1.4.2 

4.8  Zgłoszenia

4.8.1 Zasady zgłaszania psów na Mistrzostwa FCI

Na Mistrzostwa FCI zgłoszenia nie mogą być kierowane indywidualnie 
przez właścicieli psów do Organizatora, lecz są zgłaszane wyłącznie przez 
Krajową organizację kynologiczną właściciela psa.

4.8.2 Liczba uczestników

Maksymalna liczba uczestników zgłaszanych przez dany kraj wynosi:
- w Terenowych mistrzostwach Europy sześć psów w każdej rasie
- w Torowych Mistrzostwach Europy/Świata 12 psów w każdej rasie.
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 Ubiegłoroczni mistrzowie mogą występować dodatkowo ponad przyznany 
limit dla obrony tytułu.

4.8.3 Psy zgłoszone jako rezerwowe

Ponad ustaloną w p. 4.8.2 liczbę psów każdy kraj może zgłosić jeszcze psy 
rezerwowe, 

4.8.4 Lista zgłoszeń z Organizacji krajowych

Psy zgłaszane przez Organizacje krajowe muszą być ułożone w kolejności 
uzyskanych osiągnięć z podziałem na rasy i płeć. Lista musi zawierać 
nazwę psa zgodną z rodowodem i wszystkie dane potrzebne do przyznania 
CACIL, jak i nazwisko właściciela zgodnie z wpisem w licencji. CDL 
powinno udostępnić szablon formularz zgłoszeniowego. Listę taką trzeba 
przesłać Organizatorowi Mistrzostw na cztery tygodnie przed imprezą.

4.9 Działacze 

Każdy kraj zobowiązany jest dołączyć do listy kandydatury osób i działaczy 
chcących pracować na imprezie. Członkowie jury i obserwatorzy trasy wy-
bierani są przez Organizatora Mistrzostw. Organizator powinien potwierdzić 
organizacją krajowym nazwiska sędziów obserwatorów wyścigów przyjętych 
do pełnienia tych funkcji na mistrzostwach w terminie nie krótszym niż 14 
dni przed rozpoczęciem imprezy.

4.9.1 Pełnomocnik Komisji Wyścigów Chartów FCI na Mistrzostwach

FCI/CdL wyznacza dla każdych Mistrzostw FCI torowych i w coursin-
gu doświadczoną i biegłą osobę dla nadzoru zwierzchniego. Zadaniem 
pełnomocnika jest całkowity nadzór nad przygotowaniami i przebiegiem 
Mistrzostw. Podlega temu również program imprezy. Może on zarządzić 
każdą konieczną zmianę, a w razie wystąpienia problemów rozstrzyga ją 
definitywnie. W razie wątpliwości może zasięgnąć porady jury. Organizator 
podporządkowuje się zarządzeniom pełnomocnika.
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4.9.2 Komisja sędziowska na Mistrzostwach FCI w torowych wyścigach 
chartów

Komisja sędziowska powinna składać się z trzech sędziów, którzy pochodzą 
z co najmniej dwóch różnych krajów. Należy przewidzieć sędziów rezerwo-
wych. Obserwatorzy toru powinni być różnej narodowości.

4.9.3 Komisja sędziowska na Mistrzostwach FCI  w terenowych 
wyścigach chartów

Na Mistrzostwach w coursingu sędziuje co najmniej trzech sędziów, z 
których dwóch musi pochodzić z różnych krajów. Musi być przewidziany 
sędzia rezerwowy. 

4.10 Zasady przyznawania tytułów w zależności od zgłoszonej liczby 
psów na starcie

4.10.1 Liczba psów na starcie - sześć lub więcej psów

Jeżeli w danej rasie i każdej płci zgłoszonych jest do startu co najmniej sześć 
psów, przyjmuje się zasadę przyznawania tytułu osobno dla psów i suk. Jeżeli 
w rasie w jednej z płci zgłoszonych do startu jest mniej jak sześć psów, psy 
i suki biegną razem i przyznaje się jeden tytuł w danej rasie.

4.10.2 Liczba psów na starcie - mniej niż sześć psów

Jeżeli zgłoszonych do startu jest mniej niż sześć psów w jednej rasie, nie 
przewiduje się przyznania tytułu. W wyjątkowych przypadkach, w wyniku 
uzgodnień między delegatem CdL, a Komisją sędziowską może on być 
przyznany. Przyznaje się wówczas przewidziane nagrody.

4.10.3 Liczba psów na starcie - mniej niż cztery psy

Jeżeli do startu zgłoszonych jest mniej niż cztery psy w jednej rasie, nie 
przeprowadza się dla tej rasy biegów mistrzowskich.
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4.11  Dystanse na Mistrzostwach FCI

4.11.1 Dystanse dla wyścigów torowych

 Dla whippetów i charcików włoskich : 350 -365 metrów
 Dla pozostałych ras : 475 - 480 metrów

Małe odchylenia mogą być zaakceptowane.

4.11.2 Dystanse dla wyścigów terenowych - coursingów

Dystanse dla Mistrzostw Europy FCI w coursingu

 dla whippetów i charcików włoskich : 600 - 800 metrów
 dla pozostałych ras : 800 - 1000 metrów

Małe odchylenia mogą być zaakceptowane.

4.12 Wyróżnienia i nagrody

4.12.1 Dyplomy

Dyplomy od Organizacji kynologicznej kraju organizatora zawodów dla 
zdobywców tytułów.

4.12.2 Czapraki  zwycięzców
Następujące czapraki zwycięzców otrzymują zdobywcy tytułów :

 białe : dla Mistrzów Świata FCI w wyścigach torowych
 niebieskie : dla Mistrzów Europy FCI w wyścigach torowych
 czerwone : dla Mistrzów Europy w Coursingu

4.12.3 Finaliści
Nagrody pamiątkowe dla finalistów.
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4.13 Opłaty za udział w Mistrzostwach

Wysokość opłaty za udział w Mistrzostwach ustala CdL w Euro. Opłatę 
uiszcza Organizacja kraju zgłaszającego zawodnika a przekazuje ją Orga-
nizatorowi na miejscu kierownik ekipy.

4.14 Kierownicy ekip
Każdy kraj zgłaszający zawodników łącznie ze zgłoszeniem wyznacza 
kierownika ekipy.

1.  Kierownik ekipy podczas całej imprezy jest opiekunem i rzecznikiem 
uczestników  swojego kraju we wszystkich zagadnieniach.

2.  Odbiera on wszystkie zalecenia Organizatorów i przekazuje je dalej 
członkom swojej ekipy.

3.  Jest łącznikiem między poszczególnymi właścicielami psów w swojej 
ekipie a organizatorami imprezy.

4.  Przedstawia on Organizatorom względnie Komisji sędziowskiej 
wszystkie występujące w jego ekipie pytania, sugestie, zastrzeżenia, 
lub niedomagania i wyjaśnia je.

5.  Zapewnia członkom swojej ekipy uzyskanie wyjaśnień i  porad oraz 
zabiega o zachowanie dyscypliny w swojej ekipie.

6.  W trakcie przyjmowania psów zbiera karty licencyjne i książeczki 
startowe i przekazuje je do Sekretariatu imprezy. Członkowie ekipy 
powinni jak najszybciej zgłosić swoje przybycie na Mistrzostwa  
u kierownika ekipy.

4.15 Zasady organizacyjne przeprowadzania Mistrzostw
Organizator odpowiedzialny jest za zapewnienie sprzętu i wyposażenia 
zapasowego w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu imprezy.

4.15.1 Zasady wyłaniania finalistów w torowych wyścigach chartów
Na wyścigach torowych o Mistrzostwo FCI należy przyjąć następujący 
sposób wyłaniania finalistów: 
Pierwszy bieg (przedbieg) dla każdego psa jest obowiązkowy i na czas, drugi 
bieg (przedbieg) jest fakultatywny. 18 psów, które uzyskały najlepsze czasy 
w przedbiegach jest zakwalifikowanych do 3 półfinałów. Z każdego półfinału 
dwa psy z najlepszymi czasami kwalifikuje się do biegu finałowego. 
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W przypadku zgłoszenia do wyścigu 12 psów lub mniej przeprowadza się 
tylko dwa biegi półfinałowe z których do finału kwalifikują się pierwsze 
trzy psy z każdgo półfinału.
Dla psów rasy Greyhound pierwszy przedbieg jest obowiązkowy zaś drugi 
jest fakultatywny. Psy które uzyskały sześć najlepszych czasów kwalifikują 
się do finału.

4.15.2 Zasady kwalifikacji psów do drugiej tury biegów w wyścigach 
terenowych

Ocena dokonywana jest zgodnie z ustaleniami p. 3.7 tego Regulaminu. Psy, 
które uzyskały mniej niż 50% punktów w pierwszej turze biegów, nie mogą 
być dopuszczone do startu w drugiej turze biegów.

4.15.3 Niepotrzebne biegi
Dla zachowania wymogów i zasad ochrony zwierząt, należy dbać o to, by 
nie przeprowadzać niepotrzebnych biegów.

4.15.4 Organizacja wyścigów torowych przy zbyt dużej liczbie zgłoszeń
Przy zbyt dużej liczbie zgłoszeń Organizator może zaplanować Mistrzo-
stwa torowe FCI jako dwudniowe. Wyścigi dla danej rasy muszą odbyć się 
jednego dnia.

4.15.5 Organizacja wyścigów terenowych przy zbyt dużej liczbie zgłoszeń
Przy zbyt dużej liczbie zgłoszeń Organizator Mistrzostw FCI może 
zaplanować Mistrzostwa FCI w coursingu na trzy dni. Jednakże biegi  
w poszczególnych rasach muszą być przeprowadzone jednego dnia.

4.15.6 Pomiar czasu na wyścigach torowych
Do mierzenia czasu na mecie wymagana jest fotokomórka. Pomiar czasu 
dokonywany jest dla wszystkich psów przebiegających linię mety poprzez 
wynik liczbowy i obraz filmowy. Urządzenie do pomiaru czasu musi zapew-
nić Organizator. Niezależnie od tego urządzenia  zespół sędziów na mecie 
określa kolejność przebiegnięcia psów.

4.15.7 Zastępczy pomiar czasu na wyścigach
Do pomiaru czasu musi być przewidziany niezależny system zastępczy. Musi 
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on funkcjonować równolegle, aby zapewnić mierzenie czasu niezależnie od 
zaistniałych okoliczności.

 
5   TYTUŁY FCI

5.1  Tytuł „Champion International de Course” („Międzynarodowy 
Champion Wyścigów) - wymagania do otrzymania wniosku CACIL

5.1.1   Rasy
Niniejsze przepisy  dotyczą tych ras chartów w X grupie  FCI, dla których 
organizowane są wyścigi torowe względnie terenowe pod patronatem FCI. 

5.1.2 Imprezy
Regulamin ten dotyczy międzynarodowych wyścigów torowych i tereno-
wych, na których przyznawany jest CACIL i które zostały zgłoszone przez 
Krajowe organizacje kynologiczne  i zaakceptowane przez FCI/CDL.

5.1.3 Wymagania do przyznania tytułu
Tytuł „Champion International de Course” („Międzynarodowy Champion 
Wyścigów) - C.I.C przyznany jest po spełnieniu następujących warunków: 
a. w wieku powyżej 15 miesięcy (whippet, charcik włoski) pozostałe rasy 
powyżej 18 miesięcy pies musi uzyskać co najmniej trzy wnioski CACIL 
lub dwa wnioski CACIL i dwa Res CACIL w dwóch różnych krajach.
b. Wnioski CACIL są przyznawane jedynie zwycięzcy międzynarodowych 
torowych względnie terenowych wyścigów chartów zatwierdzonych przez 
FCI/CDL
W wyścigach torowych CACIL jest przyznawany wyłącznie gdy na starcie 
stanie minimum sześć psów (pkt. 5.1.5).
W międzynarodowych terenowych wyścigach chartów (coursingach) wnio-
sek jest przyznawany gdy zwycięzca zdobył minimum 2/3 punktów do 
zdobycia i w danej rasie  startowało minimum sześć psów.
c. Pomiędzy przyznaniem pierwszego i ostatniego wnioski CACIL lub Res 
CACIL musi upłynąć co najmniej jeden rok i jeden dzień.
d. Tytuł „Champion International de Course” („Międzynarodowy Cham-
pion Wyścigów) może być przyznany tylko psom , które po ukończeniu 
15 miesięcy otrzymały ocenę co najmniej „bardzo dobrą” na wystawie 
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międzynarodowej CACIB w klasie psów dorosłych (bez klasy weteranów)
e. Właściciel psa poprzez swoją Krajową organizację kynologiczną przesyła 
do Sekretariatu FCI uzyskane wnioski w terminie nie dłuższym niż 12 mie-
sięcy od wypełnienia przez psa ostatniego z warunków do uzyskania tytułu.

5.1.4  Reserve CACIL
Sędziowie mogą przyznać psu, który zajął drugie miejsce Reserve CACIL 
jeśli start tego psa był na tym samym poziomie co start zwycięskiego psa.
Wnioski CACIL i Res CACIL sędziowie przyznają bez sprawdzania czy 
pies posiada pełny rodowód i czy jest zarejestrowany w uznanych księgach 
rodowodowych.

5.1.5 Liczba psów na starcie
1.  Jeżeli w rasie i płci stanie na starcie co najmniej sześć psów, wniosek 

CACIL może być przyznany osobno dla psa i suki.
2.  Jeżeli w jednej z płci tej samej rasy stanie na starcie mniej niż 6 psów, 

biegną one wspólnie i przyznany zostaje tylko jeden CACIL dla zwy-
cięzcy biegu tej rasy.

3. Jeżeli w danej rasie jest mniej jak sześć psów (w obu płciach łącznie), 
CACIL nie zostaje przyznany.

5.1.6 Rodowód niekompletny
Psu, który nie ma znanych swych przodków, lub jego rodowód jest niepełny, 
homologacja wniosku (zatwierdzenie) CACIL  nie jest możliwe.

5.1.7 Wniosek CACIL
Wnioski  CACIL składane są do Sekretariatu FCI poprzez właściwą Krajową 
organizację kynologiczną.

5.1.8 Zatwierdzenia wniosku
Sekretariat FCI sprawdza, czy spełnione są warunki wymagane przepisami. 
Jeżeli rezultat jest pozytywny zatwierdza wniosek sędziego, jeżeli wynik nie 
jest pozytywny wniosek  CACIL nie zostaje zatwierdzony

5.1.9 Zatwierdzenie tytułu
Ostateczny tytuł „Champion International de Course” - C.I.C. przyznawa-
ny jest przez FCI.
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5.2  Tytuł International Beauty and Performance Champion FCI 
(Międzynarodowy Champion Piękności i Pracy) - C.I.B.P.

Aby otrzymać ten tytuł pies musi spełnić następujące warunki:
1. Otrzymać na wystawie Międzynarodowej FCI trzy wnioski CACIB lub 
dwa wnioski CACIB i dwa Res CACIB w co najmniej dwóch różnych krajach 
i od conajmniej dwóch różnych sędziów.
2. Pomiędzy otrzymaniem przez psa pierwszego i ostatniego wniosku CACIB 
lub Res CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden dzień.
3. Wziąść udział w co najmniej w trzech zawodach z prawem do przyznania 
wniosku CACIL (torowe lub terenowe).
Otrzymać minimum jeden wniosek CACIL lub dwa Res CACIL.
Udział w zawodach to w wyścigach torowych osiągnięcie mety przez psa 
zaś w wyścigach terenowych znalezienie się w grupie pierwszych 30 % 
stawki psów.
4. Właściciel psa poprzez swoją Krajową organizację kynologiczną przesyła 
do Sekretariatu FCI uzyskane wnioski w terminie nie dłuższym niż 12 mie-
sięcy od wypełnienia przez psa ostatniego z warunków do uzyskania tytułu.

6  WARUNKI ZGŁASZANIA CHARTÓW DO KLASY 
UŻYTKOWEJ NA MIĘDZYNARODOWYCH WYSTAWACH 
FCI - CACIB

Aby zgłosić psa do klasy użytkowej należy do zgłoszenia dołączyć kopię 
obowiązującego, zgodnego z przepisami FCI Certyfikatu użytkowości upraw-
niającego do wystawiania w tej klasie. Certyfikat, wystawia macierzysta Or-
ganizacja krajowa zrzeszona w FCI, kraju w którym mieszka właściciel psa. 
W certyfikacie potwierdza się że dany pies spełnił następujące warunki :

1. Posiada ważną licencję wyścigów torowych lub terenowych.

2. Że w okresie czasu większym jak 1 rok i 1 dzień co najmniej cztery 
razy brał udział w międzynarodowych wyścigach torowych lub tere-
nowych z prawem do CACIL. 

Wyjątek :  Wobec organizowania w następujących krajach: Norwe-
gia, Szwecja, Finlandia, Łotwa, Litwa  nie więcej jak 2 wyścigów 
torowych/terenowych rocznie z prawem do CACIL, obniża się liczbę 
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uczestnictwa w wyścigach z 4 wyścigów do 2 wyścigów dla Organi-
zacji kynologicznych tych krajów

3. W obu przypadkach należy wykazać, że pies uplasował się co naj-
mniej dwukrotnie w pierwszej połowie stawki uczestników. Udział 
w zawodach to w wyścigach torowych osiągnięcie mety przez psa 
zaś w wyścigach terenowych znalezienie się w grupie pierwszych 
30% stawki psów zgodnie z zasadami oceny zawartymi w p. 3.7 tego 
Regulaminu.

7  ZAŁĄCZNIKI do Regulaminu

7.1 Druk zgłoszenia
Druk zgłoszenia przesyłany Organizatorowi wyścigów torowych i tereno-
wych FCI musi zawierać:

1. Informację o imprezie na którą jest przesyłany 
     Miejsce i datę imprezy
2. Dane psa:
     Nazwa psa
     Rasa, płeć, data urodzenia
     Numer rodowodu
     Dane identyfikacyjne (nr tatuażu lub chipu)
3. Klasa do jakiej zgłaszany jest pies
4 Dane właściciela
     Nazwisko, adres, kraj
     Telefon, faks, e-mail

7.2		 Wzory	czapraków	wyścigowych
Czapraki wyścigowe (patrz p. 3.5) powinny odpowiadać następującym 
wzorom.
Czaprak z numerem:
  

   Nr 1  kolor czerwony, cyfra „1” biała
   Nr 2  kolor niebieski, cyfra „2” biała
   Nr 3  kolor biały, cyfra „3” czarna
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   Nr 4  kolor czarny, cyfra „4” biała
   Nr 5  kolor żółty, cyfra „5” czarna
   Nr 6  kolor czarno-biały, cyfra „6” czerwona.

                                     
Dopuszcza się do używania w wyścigach terenowych (coursingach) elastycz-
ne czapraki zwane stretch racing jackets w kolorach czerwone niebieskie 
białe . które nie muszą posiadać numeracji 1, 2 lub 3.

7.3 Wzory wymaganych kagańców
Wzór:
 Materiał : drut stalowy, drut stalowy powlekany plastikiem

     
Wzór alternatywny:
  Materiał : Plastik
  dla małych ras w trzech wielkościach :

     

  dla dużych ras w sześciu wielkościach:
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Dopuszczalne są tzw. „amerykańskie” kagańce ze skóry lub tworzywa 
sztucznego.

7.4  Zasady nadzoru weterynaryjnego

7.4.1  Kontrola przy wejściu
Do obowiązków lekarza wet. należy kontrola ważności szczepień w ksią-
żeczkach zdrowia, o ile zgodnie z lokalnymi przepisami nie przejmie tych 
obowiązków lekarz urzędowy.

Ponadto w czasie przyjmowania psów do wyścigu powinno być przepro-
wadzona identyfikacja psa oraz dokonane ogólne badanie, w czasie którego 
sprawdza się, czy pies może być dopuszczony do zawodów. Psy o złym 
stanie  zdrowia muszą zostać odsunięte od wyścigów.
   
Badanie ogólne powinno obejmować :

1. Kontrolę spojówek, przy stwierdzeniu silnego zapalenia spojówek 
powinna być psu zmierzona temperatura ciała.

2. Sprawdzenie czy suka nie ma cieczki.
3. Sprawdzenie łap, ze szczególnym zwróceniem uwagi, czy nie są po-

ranione.
4.  Sprawdzenie czy stawy nie są bolesne. Badanie polega na zginaniu i 

rozciąganiu stawów śródstopia.
5.  Obserwację psa w ruchu. Przy zauważonej kulawiźnie konieczne jest 

przeprowadzenie dokładnego badania

7.4.2  Nadzór weterynaryjny w czasie trwania imprezy wyścigowej
Urzędujący lekarz musi być obecny przez cały czas trwania imprezy. Po-
winien on posiadać na swym wyposażeniu środki umożliwiające udzielenie 
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pierwszej pomocy w każdym przypadku (opatrzenie zranień, możliwość 
unieruchomienia kontuzjowanej kończyny, interwencja w razie niedomagań 
serca i krążenia krwi).

Komisja sędziowska musi odsunąć od startu psy, które lekarz zgłosił jako 
chore lub zranione, na podstawie przeprowadzonego badania lub są podej-
rzane o zastosowanie środków dopingujących.
   
Przed każdym biegiem finałowym lekarz powinien obserwować psy na placu 
przygotowawczym i zgłaszać Komisji sędziowskiej zauważone ewentualne 
zranienia psów. Wskazane psy muszą być odsunięte od wyścigu.

Wynagrodzenie i koszt urzędowania lekarza pokrywa Organizator imprezy, 
jednakże koszt działania lekarza w poszczególnych przypadkach ponosi 
właściciel psa.

7.5  Specyfikacje torów / klasyfikacja torów FCI

7.5.1 Kategoria „A” 
Do kategorii „A” zalicza się tory, które dopuszczone są do przeprowadza-
nia zarówno wyścigów krajowych jak i międzynarodowych - również tych  
z przyznawaniem tytułów mistrzowskich.

7.5.2 Kategoria „B”
Do kategorii „B” należą tory, które dopuszczone są do przeprowadzania 
wyścigów krajowych jak i międzynarodowych.

7.5.3 Wymagane specyfikacje

7.5.3.1 Ogólne
1.  Bieżnie wszystkich torów muszą posiadać nawierzchnię bez zarzutu 

tak, żeby jakakolwiek nierówność nie stworzyła zagrożenia biegną-
cym psom.

2.  Bieżnia może być pokryta jednolitą darnią, lub może być całkowicie 
pokryta piachem, lub być kombinacją obu tych podłoży.

3.  Tor musi być takiego kształtu, że mogą być przeprowadzane na nim 
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zarówno biegi na dystansach 345 do 390 m, jak i dystansach 475 do 
480 m, z uwzględnieniem wymogu długości pierwszej prostej po 
starcie.

4.  Boksy startowe muszą być tak ustawione, żeby po starcie psy miały 
do przebiegnięcia prostą o długości co najmniej 40 m.

5.  Plac przygotowawczy musi być oddzielony od pola startowego. Musi 
być on czysty i umożliwiać przygotowanie psów do startu. Widoczność 
na pole startowe musi być ograniczone dodatkowymi urządzeniami 
pomocniczymi.

6.  Miejsce, zatrzymania wabika, musi znajdować się ok. 50 m za linią 
mety.

7.5.3.2 Specyfikacja dla kategorii „A”
Promień łuków musi wynosić co najmniej 42 m. Dotyczy to zarówno łuków 
płaskich, jak i pochyłych. Jako łuk pochyły, zwany łukiem profilowanym, 
uważa się łuk mający wzniesienie co najmniej 8% w stosunku do płaszczy-
zny toru.
Szerokość toru na prostych musi mieć co najmniej 6 m, na łukach płaskich 
co najmniej 8 m, na łukach pochyłych 7 m.

7.5.3.3 Specyfikacja dla kategorii „B”
Promienie łuków musza wynosić co najmniej 40 m. Dotyczy to zarówno 
łuków płaskich, jak i pochyłych Jako łuk pochyły uznaje się łuk mający 
wzniesienie co najmniej 8% w stosunku do płaszczyzny bieżni.

Szerokość bieżni na prostych musi wynosić co najmniej 5 m, zaś na łukach 
min. 7 m.

7.6 Instrukcja dotycząca kontroli antydopingowej

Zgodnie z Międzynarodowym Regulaminem FCI wyścigów torowych 
i terenowych kontrola antydopingowa może być przeprowadzona w 
trakcie trwania wyścigów.

1. Wszelkie formy dopingu są zabronione.
2.  Psy w trakcie leczenia tj. przyjmujące jakiekolwiek leki nie mogą 
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być zgłoszone do udziału w wyścigach. W razie pozytywnego 
wyniku badania antydopingowego psa zostaną zastosowane  
odpowiednie sankcje wobec nich i ich właścicieli.

3.  Kontrola antydopingowa może być przeprowadzona na każdych 
wyścigach. Organizator wyścigów wyznaczy osobę odpowiedzialną 
za przeprowadzenie kontroli antydopingowej oraz wyznaczy biegi, 
z których psy zostaną jej poddane.

4.  Właściciel psa zgłaszający go do wyścigu wyraża jednocześnie 
zgodę na przeprowadzenie ewentualnej kontroli antydopingowej 
zgłoszonego psa. Ma on obowiązek umożliwienia osobie 
odpowiedzialnej za kontrolę antydopingową pobranie materiału do 
badania (krew, mocz)

5.  Obowiązkiem właściciela jest takie ustawienie i przytrzymanie 
psa, aby pobranie materiału do badania odbyło się możliwie jak 
najsprawniej.

6.  Lekarz weterynarii obsługujący wyścigi ma obowiązek udzielenia 
pomocy osobie odpowiedzialnej za kontrolę antydopingową, oraz 
właścicielowi psa za sprawne pobranie materiału do badania.

7.  Badanie pobranego materiału w kierunku ewentualnego stosowania 
dopingu należy zlecić placówce posiadającej odpowiednie 
uprawnienia - certyfikat.

8. W stosunku do właściciela psa wyznaczonego do kontroli 
antydopingowej, który odmówił przedstawienia psa do kontroli 
bądź utrudniał jej przeprowadzenie zostaną zastosowane sankcje 
identyczne jak w przypadku stwierdzenia wyniku pozytywnego 
(dotyczy to również psa).

Substancje zabronione

Zasady ogólne: Wszelkie środki farmakologiczne, oraz pożywienie 
mogące wpływać na
wydolność psa mogą być uważane za doping.
Za środki farmakologiczne uważane za doping są:

o środki działające na ośrodkowy i obwodowy układ 
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nerwowy 
o środki działające na układ wegetatywny 
o środki działające na układ pokarmowy 
o środki działające na układ krążenia 
o środki działające na układ ruchu 
o środki przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, 

przeciwbólowe, antybiotyki i preparaty 
przeciwgrzybiczne 

o środki wpływające na krzepliwość krwi 
o środki przeciwhistaminowe 
o środki moczopędne 
o środki miejscowo znieczulające 
o środki powodujące zmianę naprężenia mięśni � 

miorelaxantia 
o środki stymulujące oddychanie 
o hormony płciowe 
o antybiotyki 
o kortykosterydy, środki wpływające na ich wydzielanie 

i ich pochodne syntetyczne

7.7 Zasady zapraszania sędziów z zagranicy
Zasady te są w opracowaniu FCI i zostaną podane po ich 
opracowaniu i zatwierdzeniu.
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I.  Załączniki do Regulaminu wyścigów chartów 
obowiązujące w Związku Kynologicznego w Polsce

1  Opieka Weterynaryjna

Opieką weterynaryjną należy objąć wszystkie zgłoszone do wyścigów charty. 
Zakres opieki weterynaryjnej na wyścigach obejmuje dwie fazy:

1.1.  Dopuszczenie psów do startu.
1.2  Opieka weterynaryjna w czasie trwania wyścigów.

1.1.1. Organizator wyścigów wyznacza godzinę i miejsce oględzin psów. 

1.1.2. Właściciel psa zobowiązany jest doprowadzić swojego psa na badanie 
i udzielić pełnej pomocy lekarzowi weterynarii w czasie badania poprzez 
jego ustawienie i uspokojenie.

1.1.3.  Decyzja lekarza weterynarii co do ewentualnego wykluczenia psa  
z wyścigów jest ostateczna i powinna zostać przekazana Komisji sędziow-
skiej. 

1.1.4.  Wskazaniami do niedopuszczenia psów do wyścigów są:
a.   nieodpowiedni wiek psa określony w pkt.1.4.2 Międzynarodowego 

Regulaminu FCI wyścigów chartów
b.   świeże rany, ostre stany zapalne skóry, 
c.   stwierdzona bolesność mięśni, świeże blizny ścięgien, uszkodzenia 

pazurów i opuszek, kulawizna, 
d.   zmiany patologiczne gałki ocznej, zapalenie spojówek, brak reakcji 

źrenicy na światło, 
e.   zaburzenia pracy serca stwierdzone osłuchowo, 
f.  wypełniony żołądek karmą, biegunka, ślady odwodnienia organizmu 

psa, 
g.   stany zapalne pochwy, cieczka, ciąża, 
h.  brak wymaganych szczepień, stwierdzenie objawów choroby zakaźnej,
i.    symptomy zastosowania środków dopingujących, 
j.   inne przeciwwskazania stwierdzone przez lekarza weterynarii.
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1.2. Lekarz weterynarii śledzi przebieg wyścigów pod kątem zabezpieczenia 
zdrowia startujących psów i zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowej 
pomocy weterynaryjnej psom kontuzjowanym. 

1.2.1 Lekarz weterynarii powinien posiadać na swym wyposażeniu: leki, 
środki opatrunkowe, narzędzia chirurgiczne potrzebne do udzielenia pierw-
szej pomocy w przypadku kontuzji oraz leki i sprzęt potrzebny do udzielenia 
pomocy w przypadku wystąpienia u psa wstrząsu.

1.2.2 Organizator powinien posiadać na wyposażeniu nosze potrzebne do 
przetransportowania psa z toru, który doznał urazu kończyn lub kręgosłupa.

1.2.3 Instrukcja dotycząca przeprowadzania kontroli antydopingowej na 
wyścigach i coursingach organizowanych zgodnie z Regulaminami FCI 
przyjęta przez ZKwP znajduje się w pkt 7.6 Regulaminu

1.2.4.  Sankcje
W przypadku stwierdzenia wyniku pozytywnego w stosunku do właściciela 
psa i psa zostaną zastosowane następujące sankcje:
 obciążenie kosztami badania antydopingowego 
 zakaz brania udziału w wyścigach dotyczy psa i właściciela na czas 
nie krótszy niż 3 lata. Karę orzeka Sąd koleżeński działający przy  ZKwP 
na wniosek Organizatora wyścigów.
Od orzeczenia Sądu koleżeńskiego przysługuje właścicielowi psa odwołanie 
w terminie najpóźniej 14 dni od wydanego orzeczenia wysłane na adres: 
Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.

W przypadku zastosowania sankcji dyscyplinarnych wobec właściciela psa 
oraz psa ZKwP zgodnie z pkt. 1.10.4 Międzynarodowego Regulaminu FCI 
wyścigów chartów zawiadomi o tym Sekretariat CdL
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II.  Aneks do Międzynarodowych Regulaminów FCI wyścigów 
chartów obowiązujących w Związku Kynologicznym w Polsce.

1.  Kagańce.

 Zgodnie z pkt 1.2 Międzynarodowego Regulaminu FCI wyścigów chartów 
GKSP zwalnia wyłącznie psy rasy charcik włoski z obowiązku zakładania 
kagańców na wyścigach torowych i terenowych organizowanych przez 
ZKwP

2.  Zasady otrzymania licencji.

Do prób licencyjnych mogą przystąpić wyłącznie charty uznawanych ras 
X grupy FCI, które przekroczyły wiek 12 miesięcy (whippety i charciki 
włoskie), pozostałe charty po przekroczeniu wieku 15 miesięcy. 
 
2.1 W pkt. 1.6 Międzynarodowego Regulaminu FCI wyścigów chartów wpro-
wadza się następujące uzupełnienia.
Kartę licencyjną - licencję wyścigową (koloru zielonego) wydaje się dla psa, 
który w próbach licencyjnych wykazał się umiejętnością przebiegnięcia samotnie 
całego dystansu, startując z boksu w kagańcu i czapraku. Po samotnym biegu 
pies musi pokonać ten dystans w towarzystwie psa tej samej rasy który również 
przystępuje do próby licencyjnej lub posiadającego ważną licencję wyści-
gową. W przypadku braku sparing partnera tej samej rasy, pies musi pokonać 
całą trasę dwukrotnie, biegnąc samodzielnie.

Kartę licencyjną - licencję coursingową (koloru żółtego) wydaje się dla 
psa, który w próbach licencyjnych wykazał się umiejętnością przebiegnię-
cia samotnie całej trasy, startując w kagańcu i czapraku. Po samotnym 
biegu pies musi pokonać całą trasę w towarzystwie psa tej samej rasy, 
który również przystępuje do próby licencyjnej lub posiadającego ważną 
licencję wyścigową ewentualnie coursingową. W przypadku braku sparing 
partnera tej samej rasy, pies musi pokonać całą trasę dwukrotnie, biegnąc 
samodzielnie. 
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Na Próbach pracy chartów i Próbach pracy pary chartów - smyczy nie mogą 
być przeprowadzane próby licencyjne.

2.2 Bieg samodzielny i zespołowy musi być przeprowadzony i zaliczony  
w tym samym dniu. 

2.3 Zgodnie z zaleceniami FCI/CDL przyjmuje się jako obowiązująca zasa-
dę, że pies posiadający licencję wyścigową może brać udział na podstawie 
tej licencji w terenowych wyścigach chartów (coursingu), natomiast pies 
posiadający licencję coursingową nie może na jej podstawie brać udziału w 
wyścigach torowych.

2.4 Jeżeli pies posiadający licencję coursingową spełni wymogi określone  
w pkt. 2.1 Aneksu wtedy licencja coursingowa zostaje anulowana i wystawia 
się licencję wyścigową.

2.5 Licencje wydawane są przez Podkomisję ds. wyścigów chartów Głów-
nej Komisji Szkolenia Psów Związku Kynologicznego w Polsce poprzez 
Rejestratora licencji wyścigowych na podstawie zaliczonych i potwierdzo-
nych biegów licencyjnych wpisanych do książeczki biegów licencyjnych  
i organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce lub zaliczanych 
po uzyskaniu na nie pisemnej zgody z Podkomisji ds. wyścigów chartów na 
torach wyścigowych FCI poza granicami kraju (dotyczy wyłącznie licencji 
torowych) na zasadach obowiązujących w danym kraju.

2.6 Zaliczenie (lub nie) biegu licencyjnego Sędzia wpisuje słownie do 
książeczki prób licencyjnych. Właściciel psa musi ją przesłać w okresie nie 
dłuższym niż trzy miesiące od zaliczenia biegów do Rejestratora licencji  
w celu wydania torowej licencji wyścigowej, względnie coursingowej.  
Po tym okresie wpis w książeczce ulega przedawnieniu.

2.7 Wydanie licencji jest odpłatne poprzez wniesienie ustalonej opłaty (1/3 obo-
wiązującej składki członkowskiej w danym roku) na konto Zarządu Głównego 
Związku Kynologicznego w Polsce. Ważność licencji wyścigowej musi być 
corocznie potwierdzana przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego przez Oddział 
Związku Kynologicznego w Polsce, w którym pies jest zarejestrowany. 
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2.8 Pomiaru wysokości w kłębie whippetów i charcików włoskich należy 
dokonać zgodnie z pkt. 1.5 Międzynarodowego Regulaminu FCI wyścigów 
chartów. W ZKwP pomiar dokonywany jest wyłącznie	w	terminach	i	miej-
scach	ustalonych	przed	rozpoczęciem	sezonu	wyścigowego	na	wszystkich	
imprezach	wyścigowych	jak	i	treningach	zgłoszonych	i	zaakceptowanych	
przez	Podkomisję	ds.	wyścigów	chartów. Pomiaru dokonuje powołany 
sędzia kynologiczny w obecności osoby wyznaczonej przez Podkomisję, 
protokolanta, oraz osoby przedstawiającej psa do pomiaru. W przypadku 
psów rasy whippet i charcik włoski w wieku powyżej 24 miesięcy które 
przystępują do biegów licencyjnych dokonuje się tylko jednego pomiaru 
wysokości w kłębie i wynik tego pomiaru jest wynikiem ostatecznym. 
Koszty udziału zespołu mierzącego pokrywa organizator imprezy.

3. Zasady zgłaszania psów do klasy użytkowej na wystawach. 

Na wszystkich rodzajach wystaw krajowych i klubowych organizowanych 
przez Związek Kynologiczny w Polsce do klasy użytkowej mogą być zgła-
szane charty posiadające zatwierdzony tytuł i dyplom Krajowego Championa 
Wyścigów Chartów lub Certyfikat użytkowości. Do zgłoszenia wystawowego 
należy dołączyć kserokopię odpowiedniego dokumentu.

Na wystawach międzynarodowych (CACIB) do klasy użytkowej mogą być 
zgłaszane charty posiadające wyłącznie Certyfikat użytkowości lub będące 
Międzynarodowym championem wyścigów chartów FCI. Do zgłoszenia 
wystawowego należy dołączyć kserokopię dokumentu.

Certyfikat użytkowości dla chartów wystawiany jest przez Zarząd Główny 
Związku Kynologicznego w Polsce na wniosek Podkomisji ds. wyścigów 
chartów Głównej Komisji Szkolenia Psów zgodnie z p. 6 Międzynarodo-
wego Regulaminu FCI torowych i terenowych wyścigów chartów. W klasie 
sprinter Certyfikat nie jest przyznawany.

4. Mistrzostwa Polski

Główna Komisja Szkolenia Psów na pisemny wniosek Zarządu Oddziału 
przyznaje prawo zorganizowania Mistrzostw Polski wyłącznie w torowych 
lub terenowych wyścigach chartów.
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Przy wyrażaniu zgody na organizację Mistrzostw Polski należy brać pod 
uwagę czy Organizator zapewnia przeprowadzenie imprezy zgodnie z obo-
wiązującymi Regulaminami.

Tytuł Mistrza Polski w torowych wyścigach chartów przyznawany jest 
zwycięzcy wtedy, gdy na starcie staną minimum 3 charty w rasie i płci.  
W przypadku mniejszej liczby psów i suk rozgrywa się bieg łączony o jeden 
tytuł. Minimalna liczba psów, które stanęły na starcie 3 charty,

Tytuł Mistrza Polski w terenowych wyścigach chartów (coursingu) przy-
znawany 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 i przyznawany jest jeden tytuł dla zwycięzcy. Minimalna 
ilość psów, które stanęły na starcie 4 charty. Nie dopuszcza się biegów solo,  
a jedynie w parze.

Zgodnie z pkt. 1.5.3 Międzynarodowego Regulaminu FCI wyścigów chartów 
wprowadza się klasę SPRINTER dla chartów ras whippet i charcik włoski, 
które przekroczyły wzrost określony w Regulaminie wyścigów chartów FCI 
pkt. 1.5. Charty te mogą otrzymać tytuł Mistrza Polski z zachowaniem zasad 
określonych w punkcie „Mistrzostwa Polski”

Na wyścigach torowych chartów organizowanych przez Związek Kynolo-
giczny w Polsce Organizator może wprowadzić:

a. klasę MŁODZIEŻY dla chartów, które uzyskały licencje wyścigowe 
lub coursingowe, lecz licencja nie została im wydana ze względu 
na wiek (pkt. 1.4.2 Międzynarodowego Regulaminu FCI wyścigów 
chartów). Dopuszczenie do wyścigu następuje na podstawie ważnej 
książeczki prób licencyjnych z zaliczonymi biegami licencyjnymi. 

b. klasę SENIORÓW dla chartów, które ukończyły 6 lat do końca sezonu 
poprzedzającego wyścigi lub coursing. Maksymalny wiek psów star-
tujących w klasie SENIOR do końca sezonu wyścigowego, w którym 
pies ukończy 8 lat. Charty te mogą otrzymać tytuł Mistrza Polski  
z zachowaniem zasad określonych w Aneksie.

W przypadku kiedy pies otrzymuje dyskwalifikację, sankcje przewidziane 
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w punkcie 1.9.3. Regulaminu Wyścigów Chartów FCI dotyczą zarówno 
torowych jak i terenowych wyścigów chartów.

Na torach o promieniach łuków od 30 do 40 metrów dopuszcza się organizo-
wanie wyłącznie BIEGÓW POKAZOWYCH, bez prawa do przyznawania 
jakichkolwiek tytułów. Przy organizacji biegów pokazowych obowiązują 
zasady określone Regulaminami.

Komisja sędziowska wraz z Komisarzem wyścigów ma obowiązek prze-
prowadzić przed wyścigami pomiar promieni łuków oraz sprawdzić stan 
techniczny toru i oprzyrządowania wyścigów. W przypadku coursingów 
zgodne z Regulaminem rozmieszczenie bloków i wytyczenie trasy biegu. 
Celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa startującym chartom.

GKSP ma prawo wydelegować obserwatora na daną imprezę wyścigową, 
zawiadamiając o tym Organizatora imprezy, oraz Podkomisję d/s wyścigów 
chartów. Obserwator składa pisemne sprawozdanie do GKSP w terminie 
dwóch tygodni po odbytej imprezie wyścigowej.
Koszt udziału obserwatora pokrywa Organizator imprezy.

Organizator składa w terminie dwóch tygodni po odbytej imprezie wyści-
gowej sprawozdanie w dwóch egzemplarzach do Podkomisji ds. wyścigów 
chartów GKSP. W sprawozdaniu należy uwzględnić listę zgłoszonych  
i startujących psów z podziałem na klasy, osiągniętych wyników w poszcze-
gólnych biegach, zajętych lokat w finałach, listę psów wnioskowanych do 
otrzymania wniosku na Championa krajowych wyścigów chartów oraz 
psów zdyskwalifikowanych podając przyczynę dyskwalifikacji. Pożądaną 
formą sprawozdania jest wypełniony Program z przeprowadzonej imprezy 
wyścigowej z uwzględnieniem informacji jak wyżej.

Główna Komisja Szkolenia Psów Związku Kynologicznego w Polsce 
przyjmuje jako obowiązującą Instrukcję FCI do przeprowadzania kontroli 
antydopingowej, środków dopingujących, oraz sankcji za ich stosowanie.

Propozycje Oddziałów dotyczące organizacji wyścigów i coursingów  
w następnym roku należy przesyłać na obowiązującym druku do Głównej 
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Komisji Szkolenia Psów i Podkomisji ds Wyścigów Chartów w nieprze-
kraczalnym terminie do 15 września, podając rodzaj i rangę imprezy oraz 
proponowaną obsadę sędziowską.

Aneks do Regulaminu FCI obowiązuje z chwilą jego ogłoszenia i został zatwierdzo-
ny przez Główną Komisję Szkolenia Psów Związku Kynologicznego w Polsce.

III.  Regulamin przyznawania tytułu Krajowy Champion 
Wyścigów Chartów 

1. Regulamin dotyczy uznanych ras chartów X-grupy FCI, dla których organi-
zowane są wyścigi torowe oraz wyścigi terenowe (coursing) przez Związek 
Kynologiczny w Polsce. 

2. Wniosek na krajowego Championa wyścigów chartów może być przyznawa-
ny na wyścigach organizowanych zgodnie z Regulaminem obowiązującym 
w Związku Kynologicznym w Polsce, które zostały zgłoszone przez wła-
ściwe Zarządy Oddziałów i zatwierdzone przez Główna Komisję Szkolenia 
Psów jako wyścigi z prawem do uzyskania tego wniosku.

3. Do otrzymania tytułu - Krajowy Champion Wyścigów Chartów pies musi 
spełnić następujące warunki:
a. w wieku powyżej 18 miesięcy (charty angielskie whippety i charciki 

włoskie w wieku powyżej 15 miesięcy) otrzymać dwa wnioski na 
podstawie dwóch zwycięstw w wyścigach chartów. Okres między uzy-
skaniem 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. Sędziowie mogą przydzielić wniosek 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 i przydzielany jest tylko jeden wniosek  dla zwycięzcy. Wniosek 
na terenowych wyścigach chartów przyznawany jest zwycięzcy wtedy, 
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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  
i przyznawany jest jeden wniosek dla zwycięzcy. Minimalna ilość psów 
tej samej rasy, które stanęły na starcie - 4 charty. Nie zalicza się biegów 
solo, a jedynie w parze.

5. W klasie SPRINTER nie może być przyznawany wniosek na Krajowego 
Championa Wyścigów Chartów.

6. Wniosek wystawia się bez konieczności sprawdzania, czy pies jest wpisany 
do uznanej Księgi Rodowodowej.

7. Organizatorzy wyścigów mają obowiązek przesłać w ciągu dwóch tygodni 
od daty wyścigów do Podkomisji ds. wyścigów chartów GKSP sprawoz-
danie wraz z wykazem psów proponowanych do otrzymania wniosku na 
Krajowego Championa Wyścigów Chartów.

8. Podkomisja ds. wyścigów chartów GKSP sprawdza, czy spełnione zostały 
warunki zgodnie z Regulaminem. W przypadku odmowy zatwierdzenia 
wniosku zawiadamia o tym organizatorów podając przyczyny.

9. 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. wyści-
gów chartów.

 
 
 
Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Głównego Związku Kyno-
logicznego w Polsce z dnia 10.03.1996 r.
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