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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1.  Cele regulaminu 

Celem  tego regulaminu jest ujednolicenie zasad  przeprowadzania wyścigów torowych i 

terenowych [coursingów] w ramach FCI. Zawiera on obowiązkowe dla wszystkich 

organizacji krajowych  warunki ogłaszania imprez, ich przeprowadzania i uczestnictwa w 

nich.  
  
1.2.  Ochrona zwierząt    

Zdrowie i bezpieczeństwo zwierząt powinno stanowić nadrzędną dewizę dla organizatorów i 

uczestników wyścigów torowych i terenowych (dalej coursing). Należy zawsze przestrzegać 

dobrostanu psów. Właściciel  ma prawo w każdym momencie wycofać swojego psa z 

wyścigu lub coursingu. Na wniosek lekarza weterynarii osoby funkcyjne muszą wykluczyć 

psa z dalszego udziału w zawodach, jeśli zagrożone jest jego zdrowie. 

Organizator zapewnia na zawodach  lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii musi być 

obecny i gotowy do interwencji  przez cały czas trwania zawodów. Zaleca się  przestrzeganie 

wytycznych dotyczących obowiązków lekarza weterynarii podanych w Załączniku  pkt  7.4 . 

Psy w wieku poniżej 2 roku życia i powyżej 6 roku życia muszą przejść kontrolę 

weterynaryjną przed drugą turą zawodów,  jeżeli  dystans jest dłuższy niż 600 metrów.  

Zakładanie kagańców jest obowiązkowe dla wszystkich ras. 

Przed startem należy psu zdjąć obrożę. 
 
1.3.  Zastrzeżone  nazwy,  przyznanie terminu , opłaty 

1.3.1.  Nazwy 

Nazwy  „Międzynarodowe Torowe Wyścigi Chartów” i „Międzynarodowe Terenowe Wyścigi 

Chartów (Coursing)” mogą otrzymać tylko te imprezy, których termin i miejsce zostały 

zgłoszone krajowej organizacji kynologicznej i które zostały zatwierdzone przez FCI / CdL. 

 
1.3.2.  Odmowa przyjęcia zgłoszenia zawodów  

Zgłoszenie zawodów  może zostać odrzucone przez FCI gdy: 



9 
 
 

 1. Dany termin został już przyznany innej organizacji kynologicznej. 

2. Nie ma gwarancji, że krajowa organizacja kynologiczna przeprowadzi zawody  

prawidłowo. 

 
1.4. Uprawnienia do startów 
1.4.1. Zasady ogólne 

Do startów dopuszczone są psy wszystkich ras chartów (grupa 10.). 

Krajowe organizacje kynologiczne powinny znaleźć rozwiązanie, aby psy przekraczające 

wzrost podany w pkt. 1.4.2.mogły uczestniczyć w zawodach chartów , np. towarzyskich. 

Psy z grupy 5. ( tzn. pies faraona, cirneco dell`Etna, podenco z Ibizy i podenco kanaryjski) 

dopuszczone są do udziału w międzynarodowych wyścigach torowych/coursingach i  

mistrzostwach FCI, lecz nie mogą otrzymać wniosku CACIL. 

 
1.4.2. Warunki formalne dopuszczenia do startu 

Do startu w wyścigach uprawnione są  charty spełniające  następujące  warunki: 

1. Pies  musi być wpisany do księgi rodowodowej uznawanej przez FCI. 

2. Pies musi posiadać ważną licencję wyścigową. 

3. Wiek minimalny : 

• dla whippetów i charcików włoskich, cirneco dell'Etna : 15 miesięcy 

• dla pozostałych ras : 18 miesięcy 

4. Górna granica wieku: 

• do końca sezonu wyścigów torowych/coursingów, w którym pies ukończy 8 lat 

5. Pies może być zgłoszony tylko pod nazwiskiem właściciela widniejącym w licencji. 

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). 

8. Maksymalny wzrost w kłębie whippetów wynosi: 

• 51 cm dla psów 

• 48 cm dla suk 

• maksymalny wzrost whippetów-sprinterów nie może przekraczać 5. cm ponad 

wysokość podaną we wzorcu whippeta   FCI nr 162.  

9. Maksymalny wzrost w kłębie  charcików włoskich wynosi:  

• 38 cm 
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• maksymalny wzrost charcików włoskich-sprinterów nie może przekraczać 3. cm 

ponad wysokość podaną we wzorcu charcika włoskiego FCI nr 200.  

 
1.5.  Pomiar  wysokości  w  kłębie  whippetów i charcików włoskich 

Whippety i charciki włoskie mogą być mierzone po ukończeniu przez nie 12. miesięcy. 

Wszystkie psy, które ukończyły drugi rok życia,  muszą być zmierzone, bądź powtórnie 

zmierzone, przed rozpoczęciem sezonu wyścigów torowych /coursingów, następującego po 

ukończeniu przez psa drugiego roku życia. Wynik tego pomiaru jest ostateczny, musi być 

odnotowany w karcie licencyjnej i musi być respektowany przez wszystkie organizacje 

krajowe. 

Jeżeli właściciel nie przedstawi psa do tego  powtórnego pomiaru, licencja  traci ważność i 

musi być wykreślona z krajowego rejestru. 

Pomiary wysokości mogą być dokonywane i potwierdzane wyłącznie przez organy1) 

wyznaczone i zatwierdzone przez krajową organizację kynologiczną  kraju, w którym ma 

stałe miejsce pobytu właściciel psa, i tylko przez osoby wykwalifikowane, z poszanowaniem 

następujących zasad: 

1. Pies jest poprawnie zidentyfikowany. 

2. Wiek psa przedstawionego do pomiaru jest zgodny z zapisami podanymi wyżej. 

3. Pies podczas pomiaru jest spokojny. Stoi na płaskim, nie śliskim podłożu lub na 

wystarczająco dużym stole. Ma prawidłową postawę z odpowiednio 

kątowanymi/ustawionymi kończynami i naturalnie uniesioną głową (podgardle 

mniej więcej na wysokości kłębu). Otoczenie powinno być spokojne, bez zbędnych 

ludzi/psów.  

4. Między 1., 3., 5. pomiarem, pies musi być przeprowadzony po podłożu. Pies 

powinien być doprowadzony i ustawiony do pomiaru przez właściciela lub osobę 

przez niego wyznaczoną (handlera). Osoba wykonująca pomiar może sama 

skorygować postawę psa tylko za zgodą właściciela/handlera. 

5. Mierzenia dokonuje się, gdy pies stoi prawidłowo. Mierzy się do kłębu lub do końca 

wyrostka kręgu, jeżeli ten wystaje ponad górne krawędzie łopatek. Jeżeli nie jest 

możliwe prawidłowe ustawienie psa, przerywa się mierzenie i uznaje się je jako 

nieważne. Jeżeli wstrzymano pomiar na prośbę właściciela/handlera, zgadza się 
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on tym samym na wpisanie do karty licencyjnej wyniku pomiaru przekraczającego 

wzrost  określony we wzorcu .  

6. Urządzenie  pomiarowe  musi  być stabilne,  oparte  na  dwóch  podporach, tak aby 

przeprowadzenie pomiaru było poprawne a wynik łatwy do odczytania. Urządzenie 

może być wyposażone w elektroniczny wskaźnik. 

7. Osoby wykonujące pomiary oraz protokolant/sekretarz wyznaczane są przez 

organizację krajową. Żadna z tych osób nie może być właścicielem lub hodowcą 

mierzonego psa.  

8. Zespół mierzący składa się z dwóch osób oraz jednego protokolanta/sekretarza. 

Osoby mierzące wykonują pomiar na przemian. Zadaniem protokolanta/sekretarza 

jest dopilnowanie aby pomiar odbywał się prawidłowo, zapisuje on wyniki pomiaru. 

9. Pies powinien być zmierzony  6  razy. Zapisany zostaje wynik występujący 

najczęściej. Jeżeli po wykonaniu 6. pomiarów, 3 wyniki są wyraźnie powyżej a 3 - 

wyraźnie poniżej dopuszczalnego wzrostu, zespół mierzący wykonuje 7.  pomiar i 

wpisuje go jako wynik rozstrzygający i końcowy. 

10. Tylko osoby upoważnione przez krajową organizację kynologiczną lub organizację 

z nią stowarzyszoną właściwą dla kraju, w którym jest zameldowany właściciel psa, 

mają prawo do wpisywania wyniku pomiaru w karcie licencyjnej  psa. Krajowa 

organizacja kynologiczna  musi być członkiem FCI. 

 
1.5.1. Pomiar kontrolny whippetów i charcików włoskich  

Krajowa organizacja kynologiczna może przeprowadzić pomiar kontrolny przy 

następujących okazjach:  

1. W trakcie międzynarodowych wyścigów torowych lub coursingów (CACIL) - 

wszystkich whippetów i charcików włoskich zgłoszonych na dane zawody; 

2. W trakcie mistrzostw organizowanych przez FCI, pod nadzorem delegata z 

ramienia CdL wyznaczonego na dane mistrzostwa. 

Z uwagi na to, że pomiar wykonywany będzie w niecodziennych warunkach - na torze 

wyścigowym lub w okolicy parkuru coursingowego i w obecności wielu innych psów - 

przyjmuje się tolerancję pomiaru do 1 cm. 

Karta licencyjna psa zostanie unieważniona gdy wynik pomiaru kontrolnego przekroczy 

dopuszczalną granicę  określoną  dla danej rasy w punkcie 1.4.2, podpunkt 8 i 9. 
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Organizacja krajowa, działająca w państwie, w którym właściciel legalnie zamieszkuje, 

zobowiązana jest do wymiany karty licencyjnej na zgodną z wynikami pomiaru kontrolnego.  

 
1.5.2.  Złożenie protestu na wynik pomiaru  

Jeśli organizacja krajowa złoży do FCI protest odnośnie pomiaru wysokości whippeta lub 

charcika włoskiego należy przeprowadzić dodatkowy pomiar.  

Organizacja krajowa składająca protest wpłaca FCI kaucję w wysokości 500 euro. Jeżeli 

protest okaże się zasadny, kaucja zostanie zwrócona, natomiast gdy protest nie zostanie 

uznany, organizacja krajowa właściwa dla państwa - kraju stałego zamieszkania właściciela 

psa - nie otrzyma zwrotu kaucji za złożenie protestu.  

Pomiar należy przeprowadzić w kraju stałego zamieszkania właściciela psa i dokonuje go 

przedstawiciel CdL z innego kraju, powołany przez Przewodniczącego CdL. Przedstawiciel 

CdL przeprowadza pomiar zgodnie z opisem zawartym  w punkcie 1.5. 

Właściwa organizacja krajowa organizuje pomiar wynikły z wniesienia protestu  w 

ciągu 3 miesięcy, konsultując się z wyznaczonym reprezentantem CdL. 

Jeśli właściciel psa odmówi przedstawienia go do pomiaru wynikłego z wniesienia protestu, 

licencja tego psa będzie natychmiastowo zawieszona. Pies może ją odzyskać po ponownym 

pomiarze (następującym po wniesieniu protestu na wynik pomiaru  wysokości  psa). 

Jeśli organizacja krajowa nie wywiąże się ze swych obowiązków, traci pozwolenie na 

organizację zawodów CACIL pod patronatem FCI  w ustalonych terminach, na okres 2 lat. 

Wspomniana licencja psa automatycznie traci ważność wraz z upływem okresu 3 miesięcy. 

Pies może odzyskać licencję tylko po ponownym pomiarze. 

Wynik pomiaru wynikłego z wniesienia protestu przekazywany jest do  wszystkich  członków 

CdL, zapisywany jest w karcie licencyjnej psa oraz w bazie danych. 

Wynik pomiaru wynikłego z wniesienia protestu jest ostateczny i nie może być ponownie 

kwestionowany. 

Koszty w wysokości max. 500€ poniesione przez wyznaczonego reprezentanta CdL  i 

właściciela psa pokrywa: 

a) w przypadku gdy sprzeciw jest podtrzymany - organizacja krajowa, która 

przeprowadzała pomiar; 
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  b) w przypadku gdy sprzeciw jest odrzucony, zwrot stanowią środki z zaliczki. 

 Pozostała kwota zostaje zwrócona organizacji krajowej, która wniosła sprzeciw. 

 

 
1.5.3. Baza danych 

Wyniki wszystkich pomiarów przesyła się do Przewodniczącego i Sekretarza CdL. 

Sekretarz CdL prowadzi bazę danych psów z wynikami wszystkich przeprowadzonych 

 pomiarów.  

Baza danych musi zawierać wyniki wszystkich pomiarów (kontrolnych) wykonanych przez 

organizacje krajowe.  

Przed dokonaniem pomiaru kontrolnego należy sprawdzić psa w w/w bazie danych. Psy 

wpisane do bazy danych po wykonaniu pomiaru kontrolnego w trakcie mistrzostw/zawodów 

organizowanych przez FCI (1.5.1, pkt.2), nie będą ponownie mierzone. 

 

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. Muszą one zawierać następujące informacje: rasę, płeć, nazwę psa, 

numer księgi rodowodowej, datę urodzenia i, jeżeli to możliwe, numer tatuażu lub chipu, 

nazwisko i dokładny adres właściciela. 

Whippety i charciki włoskie muszą mieć wpisaną wysokość psa w kłębie. 
 
1.6.2. Wymogi dotyczące psychiki psa ubiegającego się o licencję 

Licencję wyścigową ważną na międzynarodowych wyścigach torowych i coursingach  

wystawioną przez właściwą organizację krajową, może otrzymać wyłącznie pies, który nie 

przejawia podczas biegu agresji wobec innego psa i jest zainteresowany tylko ściganiem 

wabika w towarzystwie innych psów. W przypadku gdy w kraju członkowskim FCI nie 

organizuje się wyścigów torowych lub coursingów chart może uzyskać licencję wyścigową w 

kraju sąsiednim. 
 
1.7.  Zasady ogłaszania zawodów  

1.7.1. Ogłaszanie zawodów 

Ogłoszenie   musi zawierać następujące  informacje : 



14 
 
 

1. Organizator, miejsce, data, godzina rozpoczęcia  rejestracji psów  i   rozpoczęcia  

zawodów.  

2. Nazwisko Komisarza wyścigów/coursingu. 

3. Wysokość opłaty startowej. 

4. Rodzaj  zawodów. 

5. Przewidziane nagrody, godzinę ogłoszenia wyników oraz wręczania nagród. 

6. Termin zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. 

7. Zastrzeżenie odpowiedzialności zgodnie z pkt.  1.11. 

8. Przepisy dotyczące dopingu (patrz  również pkt 1.10 Doping). 

9. Dane  toru  wyścigowego (długość, kształt, promienie łuków, rodzaj podłoża,  

technika  prowadzenia  wabika). 

10. Sposób pomiaru czasu. 

11. Opis  przebiegu wyścigów  według pkt. . 2.1. 

 
1.7.2.  Formularz zgłoszenia 

Do ogłoszenia  powiadamiającego  o imprezie musi być dołączony formularz zgłoszenia, 

który  musi być zgodny z  wzorem zawartym  w pkt. 7.1. 

 
1.8.   Absencja  zgłoszonych  psów  i  osób funkcyjnych 

1.8.1. Absencja psów 

Komisarz wyścigu musi być powiadomiony przed rozpoczęciem imprezy o tym , że 

zgłoszony pies nie może wziąć udziału w wyścigach. Niezależnie od okoliczności każde 

zgłoszenie musi być opłacone.  

1.8.2 Absencja osób funkcyjnych 

Osoby funkcyjne mają obowiązek poinformowania organizatora zawodów przed 

rozpoczęciem imprezy o ewentualnych przeszkodach w pełnieniu wyznaczonej funkcji, lub o 

okolicznościach, które mogą z ich winy spowodować opóźnienie zawodów. Wcześniejsze 

opuszczenie stanowiska jest możliwe wyłącznie po powiadomieniu o tym organizatora i za 

zgodą Komisarza zawodów. 

 

1.9. Wykluczenie z zawodów   i  dyskwalifikacje 

1.9.1. Podstawy wykluczenia  z zawodów 
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Osoby funkcyjne mogą zdyskwalifikować  lub wykluczyć  z wyścigu w danym dniu psy, 

jeżeli: 

1. Podczas wyścigu na torze lub w coursingu zatrzymują się.  

2. Muszą być  pobudzane do biegu lub przejścia linii mety przez okrzyki, gesty, gwizdy  

lub inne zachowania. 

 
1.9.2 Podstawy dyskwalifikacji 

Osoby funkcyjne muszą zdyskwalifikować psy, jeżeli: 

1. Atakują lub próbują atakować inne psy. 

2. Zamierzają uciec. 

3. Przeszkadzają w prawidłowym przebiegu wyścigu torowego lub coursingu.  

Psy atakujące to takie, które nie skupiają się na wabiku tylko atakują konkurenta lub próbują 

go atakować, by ten nie mógł podążać za wabikiem. Natychmiastowa odpowiedź na  atak  

napadniętego psa jest dozwolona. 

Nie jest uważana za atak sytuacja, kiedy pies podczas  wyścigu na torze lub coursingu 

wkracza w tor biegu innego psa, aby zapewnić sobie lepszą widoczność wabika, bez zamiaru 

atakowania, oraz interesuje się wyłącznie wabikiem. 

1.9.3.  Odnotowanie dyskwalifikacji 

Dyskwalifikacja musi być wyraźnie wpisana w kartę licencyjną. Po drugiej dyskwalifikacji 

karta licencyjna zostaje przez organizatora zatrzymana  i w ciągu 3 dni wysłana do 

sekretariatu organizacji  kraju, w którym właściciel psa posiada miejsce stałego zamieszkania. 

Do zapisu dyskwalifikacji należy stosować następujący skrót : dyskwalifikacja = disqu. 

 
1.9.4.  Zakaz startów 

• 1. (pierwsza) dyskwalifikacja w roku kalendarzowym : zakaz startu jednodniowy 

• 2. (dwie) dyskwalifikacje w roku kalendarzowym : zakaz startu 4 - tygodniowy 

• 3. (trzy) dyskwalifikacje w roku kalendarzowym : zakaz startu 8 - tygodniowy 

Jeżeli pies w ciągu dwóch kolejnych lat jest zdyskwalifikowany czterokrotnie,  traci  licencję 

wyścigową. Ma możliwość odzyskania licencji po ponownym spełnieniu wymogów 

regulaminowych. Jeżeli jednak utraci licencję wyścigową  kolejny raz  po  4. 

dyskwalifikacjach w dwóch kolejnych latach  ponowne uzyskanie licencji wyścigowej  jest 

niemożliwe. 

 
1.9.5.  Wykroczenia właścicieli psów  lub handlerów 



16 
 
 

Komisarz wyścigów torowych /coursingu w porozumieniu z Komisją sędziowską ma prawo  

wykluczyć z wyścigów oraz  zażądać opuszczenia terenu przez osoby, które nie stosują się do  

poleceń osób funkcyjnych, znieważając je, lub zachowują się nieodpowiednio. O takich 

incydentach organizator musi powiadomić swoją organizację krajową oraz organizację kraju, 

w którym właściciel/handler  posiada miejsce stałego zamieszkania. 

 
1.10.  Doping 

1.10.1 Zasady ogólne 

Każdy rodzaj dopingu jest zabroniony.  

Testy  antydopingowe mogą być przeprowadzone  na każdych wyścigach torowych i 

coursingach. Jeżeli właściciel zgłasza swojego psa na taką imprezę, wyraża tym samym zgodę 

na  poddanie  kontroli antydopingowej swojego psa. Zasady przeprowadzania kontroli 

antydopingowej określają przepisy organizacji krajowej państwa,  w którym odbywają się 

zawody. 

Organizacja krajowa, która przeprowadziła testy antydopingowe zobowiązana jest 

poinformować właściciela psa oraz wszystkie organizacje krajowe będące członkami 

Komisji ds. Wyścigów [CdL]FCI o wynikach tych testów.  

Międzynarodowe  wytyczne  FCI dotyczące  dopingu u psów  zatwierdzone  przez Komitet 

Generalny FCI w Wiedniu w czerwcu 2009 roku powinny   być brane  pod uwagę. 

 
1.10.2.  Przeprowadzanie kontroli antydopingowej na zawodach 

Przy podejrzeniu  stosowania  dopingu osoby funkcyjne,  w porozumieniu z dyżurującym na 

zawodach   lekarzem weterynarii,   mogą  zarządzić kontrolę antydopingową. Właściciel psa 

jest zobowiązany do doprowadzenia  psa do kontroli.  Jeżeli test wykaże stosowanie  dopingu, 

kosztami badania obciąża się  właściciela psa. 

 
1.10.3.  Kontrola antydopingowa na Mistrzostwach FCI 

Na Mistrzostwach Świata i Europy w wyścigach torowych  i coursingu kontrole 

antydopingowe  są obowiązkowe. Przeprowadza się je według procedur obowiązujących w  

 

kraju organizatora. 

Jeżeli organizacja krajowa   nie wywiąże się z tego obowiązku,  zostaje ukarana odebraniem 

na 2 lata  prawa organizacji  międzynarodowych wyścigów torowych i coursingów  . 
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1.10.4.  Kary za stosowanie dopingu 

Organizacja krajowa nakłada na psa (u którego stwierdzono doping) i jego właściciela kary 

zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi dopingu. Inne organizacje krajowe muszą   

zastosować  się do nałożonych kar w przypadku  psa  właściciela z zagranicy. 

Organizacji  krajowej,  która  nie  zastosuje  sankcji,  zostanie  odebrane na 2  lata  prawo  do  

organizowania w ramach FCI  międzynarodowych   wyścigów torowych lub coursingów. 

Komisja ( CdL)  przedstawia Zarządowi FCI propozycję daty rozpoczęcia i zakończenia 

zawieszenia.  

 
1.11.  Odpowiedzialność 

Ani organizator,  ani osoby funkcyjne nie odpowiadają za wypadki psów, ich właścicieli oraz 

osób funkcyjnych. Zwolnienie od odpowiedzialności obejmuje również przypadki ucieczki 

psów. Właściciel psa nie odpowiada za to, gdy jego pies w czasie wyścigu  na torze lub w 

czasie coursingu  spowoduje zranienie innego psa. W innych przypadkach właściciel w pełni 

odpowiada za szkody spowodowane przez jego psa.  
 
1.12.  Protesty  

Decyzje sędziów są ostateczne i niepodważalne. 
 
1.13.  Zasady etyczne obowiązujące osoby funkcyjne 

1.13.1 Zasady uczciwości  

Wszystkie osoby funkcyjne muszą wykazywać się uczciwością. Wszystkich uczestników 

zawodów należy traktować na równych zasadach i z szacunkiem. Zakazuje się 

faworyzowania niektórych psów (np. poprzez dodawanie im punktów).  

Osoby funkcyjne (członkowie komisji sędziowskiej, sędzia na mecie, obserwatorzy toru, 

sędziowie), których psy biorą udział w wyścigu/ coursingu nie mogą pełnić swoich 

obowiązków podczas biegów w danej  klasie/płci. Na ten czas należy ich zastąpić. Mogą oni 

pozostać na terenie zawodów. 

  
 

1.13.2 Spożywanie alkoholu, narkotyków, itp. 
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Zabrania się osobom funkcyjnym spożywania narkotyków czy jakichkolwiek leków (nie 

przepisanych przez lekarza), jak również picia alkoholu na 6 godzin przed rozpoczęciem i w 

trakcie pracy na zawodach. 

1.13.3 Ogólne zasady postępowania 

Osoby funkcyjne muszą zachować przyjazny acz stanowczy stosunek do wszystkich 

uczestników zawodów. Osoby funkcyjne muszą znać przepisy niniejszego Regulaminu.   

1.14.  Pierwsza pomoc medyczna 

Wyścigi torowe i coursingi FCI gromadzą często setki osób w miejscach, do których  dotarcie 

służb ratunkowych jest utrudnione . W związku z tym  zalecane jest  zapewnienie na terenie 

zawodów  środków do udzielania pierwszej pomocy  medycznej. 

Można  stosować  następujące wytyczne:  

• kontakt z najbliższym szpitalem , poinformowanie najbliższego szpitala o imprezie; 

•  poinformowanie najbliższej stacji pogotowia ratunkowego o imprezie; 

• zorganizowanie na terenie imprezy „Centrum Pomocy” , w miarę możliwości łącznie 

ze stanowiskiem ratownictwa medycznego; 

• w „Centrum pomocy” muszą być osoby wykwalifikowane, np. lekarz, pielęgniarki; 

•  „Centrum Pomocy” musi być usytuowane blisko sekretariatu zawodów; 

•  „Centrum Pomocy” musi być wyraźnie oznaczone, np. flagą z czerwonym krzyżem 

lub podobnie; 

• „Centrum Pomocy” musi działać przez cały czas trwania imprezy; 

• wszystkie osoby funkcyjne muszą zostać poinformowane o istnieniu „Centrum 

Pomocy” i miejscu jego usytuowania; 

• wszyscy uczestnicy muszą być poinformowani o istnieniu „Centrum Pomocy” i 

miejscu jego usytuowania. 
 

 

2.  REGULAMIN  WYŚCIGÓW  TOROWYCH 

2.1.  Sposób przeprowadzania wyścigów 

Sposób przeprowadzania wyścigów  określany jest przez organizatora.  

Wyścigi składają się z przedbiegów i biegu finałowego. Do przedbiegów w razie potrzeby  

 

zalicza się wszystkie biegi eliminacyjne . Dla  każdego psa biorącego udział w biegu 
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finałowym  można przeprowadzić,  jeżeli jest to niezbędne ,   dwa biegi .  

Jednym ze sposobów wyłaniania uczestników biegu finałowego jest kolejność na mecie w 

przedbiegach. 

Innym sposobem   wyłaniania uczestników biegu finałowego  jest   kwalifikowanie według 

uzyskanych czasów w przedbiegach. Ten rodzaj eliminacji ma zastosowanie  tylko wówczas, 

gdy automatyczny pomiar czasu jest  stosowany w trakcie  wszystkich biegów eliminacyjne 

dla  wszystkich psów przebiegających linię mety. W każdym przypadku mierzenie czasu 

rozpoczyna się w momencie otwarcia boksów startowych. 
 
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: 3 

3. Maksymalna liczba psów w biegu: 

- w wyścigach płaskich: 6 

- w wyścigach z przeszkodami : 4 

 
2.2.2.  Podział według płci 

2.2.2.1. Podział psy/suki 

Jeżeli zgłoszono w rasie co najmniej 6 psów w  każdej  płci, organizuje się osobno biegi dla 

psów i suk. Jeżeli zgłoszone jest mniej  niż  6 psów w jednej płci, psy i suki biegną razem. 

2.2.2.2.  Podział na klasy 

Jeśli  ogłoszono w programie wyścigów  podział   na klasy, psy i suki w tej samej klasie mogą 

biec razem, bez względu na  liczbę zgłoszonych psów. Musi to być jednak zapisane  w 

programie. 

 
2.2.3.  Program wyścigów 

Organizator musi ustalić program  wyścigów.  Biegi  należy rozpisać zgodnie z  posiadaną 

wiedzą,  bez  preferowania jakichkolwiek  psów.  Psy z  różnych   krajów  powinny być  

rozdzielone  proporcjonalnie na różne  biegi. Należy unikać sytuacji, kiedy w jednym biegu  

startują  psy najszybsze. Psy należące do tego samego właściciela nie powinny,  jeżeli to 

możliwe, startować w tym samym przedbiegu.  
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W przypadku wyłaniania finalistów na podstawie czasów, w każdym przedbiegu  mogą brać 

udział maksymalnie 4 psy 

2.2.3.1.  Wide runners [psy zwyczajowo biegające  po zewnętrznej stronie toru] 

Psom określonym przez krajową organizację jako  wide runners  należy umożliwić start z 

zewnętrznej strony toru .  Zachowanie psów „wide runners” podczas wyścigu podlega stałej  

obserwacji, aby stwierdzić czy ich zachowanie w biegu nie uległo zmianie i czy nadal 

powinny utrzymać swój specjalny status. 

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 

 
2.3.1.  Komisja sędziowska 

Komisja sędziowska jest najwyższą władzą zawodów. Nadzoruje ona przestrzeganie 

Regulaminu i  śledzi  przebieg wyścigów. Jej rozstrzygnięcia w przypadkach spornych i 

wątpliwych są  ostateczne. Komisja składa się z trzech członków, którzy muszą mieć 

uprawnienia sędziowskie i w miarę możliwości powinni  pochodzić z różnych krajów. 

Warunki zapraszania sędziów z zagranicy opisano  w Załączniku  pkt. 7.6. 

 
2.3.2.  Komisarz wyścigów 

Komisarz  nadzoruje techniczną  i organizacyjną  stronę  zawodów,  koordynuje pracę  

wszystkich służb technicznych i organizacyjnych. Wszelkie problemy techniczne i 

organizacyjne w czasie trwania zawodów rozwiązuje Komisarz wyścigu, on też podejmuje 

decyzje w tych sprawach.  

Komisarz wyścigów jest także łącznikiem pomiędzy sędziami a uczestnikami. 

 
2.3.3.  Sędziowie na mecie  

Członkowie tego zespołu  pochodzący,   w miarę możliwości,   z różnych krajów,  
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rozstrzygają  wszelkie kwestie dotyczące  kolejności psów na mecie.  O  kolejności decyduje 

czubek nosa psa przekraczającego linię mety. 

Warunki zapraszania sędziów z zagranicy opisano  w Załączniku  pkt. 7.6. 

 
2.3.4.  Osoby odpowiedzialne za pomiar czasu 

Sposób pomiaru czasu i osoby odpowiedzialne  za pomiar ustala organizator. Wskaźnikiem do 

ustalenia zwycięzcy jest czubek nosa psa przekraczającego 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 Komisji sędziowskiej  po każdym biegu wszystkich nieprawidłowości  i   naruszeń  

Regulaminu , które miały miejsce  na torze. 

Rozstrzygnięcia Komisji sędziowskiej, które nie pokrywają się ze spostrzeżeniem  

obserwatora, powinny być  obserwatorowi wyjaśnione. 

Warunki zapraszania obserwatorów  toru opisano  w Załączniku   pkt. 7.6. 

 
2.3.6.  Ekipa startowa 

Właściciel/ handler  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  we właściwej kolejności startowej. 

3. Czy psy mają kagańce zgodne z  wzorem  zatwierdzonym przez FCI  (patrz Załącznik 

pkt  7.3) i czy   są one prawidłowo założone. 

4. Czy  psy  na placu przygotowawczym  mają  założoną właściwą obrożę, którą mogą 

mieć  aż do startu. Zabrania się  stosowania kolczatek, obroży zaciskowych, smyczy  z 

dławikiem bez ograniczników 2). 

5. Prawidłowość założenia czapraków, które muszą odpowiadać,  również kolorystycznie,  

wzorowi zatwierdzonemu  przez FCI (patrz Załącznik pkt  7.2). 

 

6. Stosowanie osłon bocznych na oczy jest niedopuszczalne. 
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Ekipa startowa  kontroluje czy psy są ustawiane  w boksach  płynnie, ale bez zbędnego  

pośpiechu. 

 
2.3.7.  Obsługa techniczna mechanizmu napędu wabika 

Operator wabika otrzymuje instrukcje od Komisarza wyścigów. Wabik powinien 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 

Organizator ma obowiązek zapewnić w czasie zawodów  opiekę weterynaryjną. Lekarz 

weterynarii musi być obecny i  gotowy do podjęcia interwencji podczas całych  zawodów. 

Zaleca się, aby  lekarz weterynarii wykonywał swoje obowiązki zgodnie z  wytycznymi 

zawartymi w Załączniku pkt 7.4. 

 
2.4.  Dystanse, rodzaje i  parametry   torów 

Szczegółowe opisy torów i   ich parametrów patrz  Załącznik pkt  7.5. 

2.4.1.  Dystanse dla poszczególnych ras 

Dystans mierzony jest w odległości 1 m od wewnętrznej krawędzi toru i wynosi: 

• 250 m - 500 m dla whippetów i charcików włoskich;  

• 250 m - 900 m dla ras dużych.  

 
2.4.2.  Ograniczenia dystansu z uwagi na wiek psa 

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. W tych wyścigach długodystansowych psy 

podlegają specjalnej kontroli weterynaryjnej. 

 
2.4.3.   Prowadzenie wabika na mecie  

Wabik po minięciu linii mety musi być ciągnięty w tym samym tempie co przez cały wyścig 

jeszcze co najmniej 30 m. 

 
2.4.4.  Kwalifikacja torów 

Wszystkie tory, na których są organizowane  międzynarodowe wyścigi chartów, muszą być 

zaliczone do kategorii A lub B  (patrz Załącznik pkt 7.5) nadanej przez organizację krajową.  
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2.4.5.  Kontrola  toru przez Komisję sędziowską 

Komisja sędziowska ma prawo sprawdzić tor przed zawodami. Kontrola ma na celu 

sprawdzenie czy tor jest zgodny z   informacjami  podanymi   przez  organizatora i  czy  

zapewnia  bezpieczeństwo startującym psom. 

 
2.5.  Sprzęt 

Organizator jest zobowiązany zapewnić zarówno sprzęt podstawowy jak i rezerwowy w 

idealnym stanie technicznym, który będzie pracować bezawaryjnie.  

1. Mechanizm napędu wabika musi: 

a) mieć możliwość szybkiego przyspieszania, 

b) szybko reagować na zmiany prędkości, 

c) posiadać wystarczający zapas mocy. 

2. Bloki/ rolki nie mogą być pomalowane na jasny kolor  i nie mogą błyszczeć. 

3. Wabik długości ok. 40 cm musi być wykonany  z jasnej zajęczej  skóry,  lub  z  

podobnego materiału.  Wabiki tekstylne lub plastikowe mogą być stosowane w czasie 

deszczowej, wilgotnej pogody. 

4. Boksy startowe muszą  posiadać następujące wymiary minimalne: 

a) długość 110 cm; wysokość 84 cm; szerokość 28 cm ; 

b) przestrzeń między poszczególnymi boksami musi wynosić min. 10 cm;  

c) ściany wewnętrzne  muszą być gładkie bez zadziorów czy ostrych krawędzi; 

d) podłoga w boksie musi być szorstka i znajdować się na tym samym poziomie  co 

trawiasta lub piaszczysta płaszczyzna  toru; 

e) przednia ściana boksów nie może mieć właściwości odblaskowych , musi 

zapewniać psom dobrą widoczność  wabika  i być tak skonstruowana, 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 : 

1. Prowadzący  pies  zbliżył się do wabika  na  mniej niż 10 m lub wabik oddalił  się  na   

 

więcej niż 30 m,  bądź gdy wabik skacząc po  podłożu  istotnie zakłócał przebieg 
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wyścigu. 

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

linią mety albo wabik zatrzymał się wcześniej niż po 30 m za linią mety. 

3. Wystąpiła awaria boksów startowych 

4. Wabik zatrzymał się na torze. 

5. Stwierdzone  zostało  przez obserwatora toru lub Komisję sędziowską istotne 

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

zakłócenie. 

 
2.6.2.  Wyjątki dotyczące  powtórzeń biegów  

 W bardzo jasnych  przypadkach Komisja sędziowska może w zakwestionowanym 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. Bieg nie wpłynie na zakłócenie  zawodów. 

Psy, których to dotyczy, klasyfikowane są w takiej kolejności jaka była przed wystąpieniem 

zakłócenia. 

 
2.6.3.  Przerwa przy powtórzeniach biegów 

Powtórzenie biegu może się odbyć natychmiast, jeżeli wszystkie psy w zakwestionowanym 

biegu przebiegły nie więcej niż połowę dystansu. W innym przypadku musi być zrobiona 

przerwa. 

Przerwa między następującymi po sobie biegami tego samego psa musi wynosić : 

• co najmniej 30 min. przy dystansie do 525 m  

• co najmniej 60 min. przy dystansie powyżej 525 m  

Na dystansach powyżej 525 m pies może startować  jednego  dniu najwyżej dwa razy. 

Powtórzenie biegu w tym samym dniu jest niemożliwe. 

 
 

3. REGULAMIN WYŚCIGÓW TERENOWYCH – COURSINGÓW 
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3.1. Lista osób funkcyjnych  i  ich zadania 

1. Sędziowie 

2. Komisarz coursingu 

3. Obserwator pola [parkuru] 3) 

4. Starter 

5. Obsługa techniczna napędu wabika 

6. Lekarz weterynarii 

 
3.1.1.  Sędziowie 

Sędziowie są najwyższą władzą zawodów , czuwają  nad  ich  przebiegiem 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 muszą upewnić się , czy respektowane są  wytyczne 

zawarte w pkt. 3.2; 3.3; 3.4 i 3.6  i czy chronione jest  zdrowie  psów. 

Na międzynarodowych zawodach   sędziuje co najmniej dwóch sędziów, którzy muszą 

posiadać uprawnienia do sędziowania na coursingach. 

Na zawodach, na których jest przyznawany wniosek  CACIL, przynajmniej  jeden z sędziów 

musi być zaproszony z innego kraju zrzeszonego w FCI. 

Warunki zapraszania sędziów z zagranicy opisano w Załączniku  pkt. 7.6.  

 
3.1.2.  Komisarz coursingu 

Komisarzem coursingu musi być osoba z doświadczeniem. Komisarz  nadzoruje techniczną  i 

organizacyjną  stronę  zawodów,  koordynuje pracę  wszystkich służb technicznych i 

organizacyjnych.    Wszelkie problemy techniczne i organizacyjne w czasie trwania zawodów 

rozwiązuje Komisarz coursingu, on też podejmuje decyzje w tych sprawach.  

 
3.1.3.  Startowy 

Na starcie startowy kontroluje czy : 

1. Psy są doprowadzone na start o czasie , są  uspokojone przez właścicieli/handlerów.  

2. Psy stoją na starcie we właściwej pozycji  startowej. 

3. Psy mają prawidłowo założone kagańce zgodne z wzorem  zatwierdzonym  przez FCI  

 

(Załącznik do Regulaminu pkt 7.3).  
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4. Czapraki są prawidłowo założone . 

 
3.1.4.  Operator wabika i obsługa techniczna mechanizmu napędu wabika  

Operator  mechanizmu  napędu wabika dostaje wytyczne od Komisarza coursingu  oraz  

Sędziów. 

Stanowisko napędu wabika powinno być tak usytuowane, by obsługujący mógł wyraźnie   

widzieć całą trasę biegu psów. 

Operator musi tak  operować wabikiem, aby  znajdował się on  w prawidłowej odległości 

przed psami. Zalecany dystans to 10 do 15 metrów. Wymaga to  wysokich kompetencji,  a ich 

brak wyklucza powierzenie tej funkcji  osobie niedoświadczonej. 

Operator wabika wraz z komisją sędziowską muszą  sprawdzać czy rozmiar i  jakość wabika 

jest poprawna (patrz również pkt. 3.6) przez cały czas trwania zawodów.  

3.1.5.  Ograniczenia dla osób funkcyjnych  

Osoby funkcyjne, których psy biorą udział w coursingu,  muszą przekazać swoje funkcje 

innym osobom funkcyjnym na czas trwania biegów psów  danej  rasy (kiedy psy i suki 

biegną razem), lub płci (jeżeli psy i suki  biegną oddzielnie). 

 
3.2.  Wytyczne co do terenu, podłoża, długości trasy 

3.2.1. Teren 

Idealnym terenem dla przeprowadzenia coursingów jest duża łąka.  Znakomicie nadaje się 

również łagodne zbocze lub teren lekko pagórkowaty. Rzadko rozłożone krzewy i drzewa są 

pożądane, o ile nie stwarzają niebezpieczeństwa dla  psów. 

 
3.2.2. Podłoże 

Podłoże  nie może być zbyt śliskie, dziurawe,  kamieniste. Naturalne przeszkody są bardzo 

pożądane , ale nie są obligatoryjne. Przeszkody  muszą być  dobrze  widoczne dla  psa z 

odległości co najmniej 30 m, zwłaszcza kiedy w podłożu są zagłębienia . Wysokość trawy nie 

może przekraczać 10 cm. 

 
3.2.3. Dystanse 

Długość  trasy biegu powinna wynosić : 

• od 400 m do   700 m   dla whippetów ,  charcików włoskich i cirneco dell`Etna 

• od 500 m do 1000 m   dla pozostałych ras. 
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3.3.  Rozstaw bloków/ rolek 

Ogromne znaczenie mają odstępy  pomiędzy blokami/rolkami,  które muszą być dostosowane 

do właściwości terenu.  

 
3.4.  Układ trasy 

Ze względu  na duży wysiłek fizyczny  psów podczas coursingu, cała trasa musi być dobrze 

widoczna i wolna od wszelkich niebezpieczeństw. Po pierwszej turze biegów układ trasy musi 

być zmieniony. 

Dla   dużych  ras,  w  porównaniu  z  mniejszymi,  zaleca  się  ustawienie  rolek/bloków  w  

większych odstępach i poszerzenie [zwiększenie kąta] zakrętów. Oba układy tras muszą 

zawierać odcinki prostych i zakrętów tak,  by wyeksponować możliwości coursingowe psów.  

Linka  ciągnąca wabik  musi znajdować się w takim położeniu,  aby zminimalizować ryzyko  

zaplątania  się w nią psa i zranienia go.  

Użycie zamkniętego systemu napędu wabika (z zamkniętą pętlą linki ciągniętej po ziemi) 

musi być wyraźnie zaznaczone w zaproszeniu dla uczestników. 

 
3.5.  Start 

3.5.1.  Czapraki 

W biegu startują dwa psy  jednocześnie wypuszczane na  parkur. Jeden z nich w   czerwonym  

czapraku, drugi w  białym. Nie zezwala się na użycie kolorowych obroży zamiast czapraków. 

Czapraki nie mogą mieć nadruków, tekstu, logo i innych znaków, które mogłyby 

powodować identyfikację.  Czapraki opisane są w Załączniku pkt  7.2. 

3.5.2. Nieparzysta liczba uczestników 

Przy  nieparzystej  liczbie zgłoszonych  psów  organizator  stara  się  zapewnić  „sparing-

partnera”,  aby , jeśli  jest to tylko  możliwe,  uniknąć  biegu solo. Może to być pies 

posiadający licencję coursingową a niestartujący w danych zawodach.  

3.6.  Sprzęt do coursingów  

Organizator musi zadbać o to, by cały sprzęt był w idealnym stanie technicznym i  działał 

niezawodnie. Komisarz coursingu musi zapewnić  w odpowiedniej  ilości  sprzęt zapasowy  

 

takiej samej jakości, aby zapewnić  bezproblemowe przeprowadzenie  zawodów.   
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Rekomenduje się  posiadanie  odpowiedniej ilości zapasowych najistotniejszych elementów 

sprzętu – co najmniej  100%  na każdy parkur.   

Napęd wabika musi spełniać następujące wymagania  : 

1. Mieć możliwość szybkiego przyspieszania 

2. Mieć możliwość szybkiego  reagowania  na zmiany prędkości 

3. Posiadać wystarczający zapas mocy 

4. Wabik może być wykonany albo  z jasnej zajęczej  skóry,  albo  z  plastikowych pasków. 

Długość wabika powinna wynosić nie mniej niż  40 cm przez cały czas trwania zawodów.   

5. Bloki / rolki nie mogą być jasnego  koloru  i nie mogą błyszczeć. 
 
3.7. Sędziowanie 

W czasie coursingów  sędziowie oceniają   pracę  psa   według pięciu kryteriów( patrz niżej).  

Za każde z kryteriów można przyznać maksimum 20 punktów. 

Charty, które nie uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów w pierwszej 

turze  nie są dopuszczane do  drugiej tury biegów.  

Nie zezwala  się na  korzystania z innych systemów sędziowania na międzynarodowych 

zawodach FCI. 

Odbywają się dwa biegi, zdobyte punkty sumuje się. W przypadku,  gdy przeprowadzenie 

drugiej tury biegów jest niemożliwe, punkty uzyskane w pierwszej turze biegów stanowią 

wynik końcowy, według którego ustala się końcowe lokaty psów.  

Jeżeli dwóch lub więcej uczestników uzyskało tą samą  liczbę  punktów (brane są pod uwagę 

punkty zdobyte w  obu turach) , wyższą lokatę uzyskuje pies,  który uzyskał większą liczbę 

punktów w drugim biegu. 

Jeżeli wynik nadal jest jednakowy, wyższą lokatę przyznaje się psu, który w drugim biegu 

uzyskał więcej punktów w kolejnych kryteriach: najpierw 3.7.1 –  zręczność; następnie 3.7.2 

– szybkość; następnie 3.7.3 – wytrzymałość; następnie  3.7.4 –  podążanie za wabikiem [tzw. 

follow]  i wreszcie 3.7.5 – zaciętość. 

3.7.1. Zręczność 

Zręczność charta objawia się: 

1. Przy każdym  szybkim zwrocie psa  spowodowanym ruchem wabika. 

2. Podczas pokonywania przeszkód. 

3. W sposobie  chwytania/dopadania wabika, a szczególnie przy wykonaniu ślizgu za 
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wabikiem. 

4.  Wówczas, gdy psy są w stanie szybko i umiejętnie zmienić kierunek,   co szczególnie 

widać na zakrętach. Pies biegnie wydajnie  (głowa niżej, sylwetka pełna sprężystości i 

widocznej energii przy każdym ruchu). 
 

3.7.2.  Szybkość  

Szybkość  jest niezbędna by dogonić  przynętę . Uwidacznia się w tempie i wydajności  

pokonywania dystansu od momentu reakcji na pojawienie się wabika. Szybkość charta widać 

podczas całego biegu, ale szczególnie wyraźnie podczas chwytania wabika. Prędkość charta 

obrazuje szybkość  ruchów i  uzyskiwany postęp w ruchu. 

Sędzia musi wyróżnić psa, który biegnie „nisko”, dobrze się rozciąga i zagraża wabikowi. 

Ponieważ nie mierzy się czasu w ocenie prędkości,  istotnym elementem jest to, w jaki sposób 

pies  „przykłada się” do biegu i  z jaką wydajnością przemierza trasę. 

Podczas sędziowania coursingu nie bierze się pod uwagę prędkości absolutnej, ponieważ 

prędkość charta musi być oceniana w porównaniu z konkurentem.  

Przy ocenie prędkości powinno się brać pod uwagę cechy charakterystyczne  danej rasy. 

Nie wszystkie rasy osiągają tak  samo wysokie wartości prędkości absolutnej.  

Ponownym wychodzeniem na prowadzenie (ang. „go-bye”) nazywamy sytuację, gdy chart 

znajdujący się na drugiej pozycji przyspiesza tak dalece, że zrównuje się ze swoim 

konkurentem i wyprzedza go. Takie wyprzedzanie może nastąpić na odcinku między dwoma 

kolejnymi blokami/rolkami. 

 
3.7.3. Wytrzymałość 

Wytrzymałość charta to zdolność zachowania dobrej kondycji fizycznej do końca biegu. 

Składają się na nią suma jego sił fizycznych i psychicznych. Pies, który przebiega całą trasę 

dynamicznie i na mecie nie wykazuje oznak zmęczenia, odznacza się dobrą wytrzymałością.  

 
3.7.4. Podążanie za wabikiem [ang. follow]  

Kryterium określane tym mianem to umiejętność psa do podążania za wabikiem i skupienie 

100% uwagi na wabiku przez cały bieg. Prawidłowe podążanie psa  za wabikiem 

charakteryzuje się :  

1. Podążaniem  za wabikiem podczas  całego biegu i aktywnymi  próbami  złapania 

go;  szybkimi  reakcjami  na zmiany kierunku i ruch wabika. 



30 
 
 

2. Podążaniem  dokładnie za wabikiem i próbami  wykonania  nagłego  

dynamicznego  skoku  by upolować przynętę [ang. jump to kill ],   gdy się do niej 

zbliży.  

3. Energicznymi  i ofensywnymi  próbami  chwycenia   wabika  podczas  całego 

pościgu. 

4. Podążaniem  za wabikiem  bez wyraźnych prób  przewidywania  w jakim 

kierunku ten  będzie  zmierzał  (przymus  biegu zgodnie z układem toru - ang. 

course wise runnig ).  

 
 3.7.5.  Zaciętość  

Zaciętość pościgu niezależna jest od rodzaju podłoża (nierówności, przeszkody) i innych 

niespodziewanych  zdarzeń  takich jak wypadnięcie z zakrętu, upadek, stracenie z oczu 

wabika. 

Zaciętość charta objawia się : 

1. Na starcie : 

• dużą  koncentracją uwagi; 

• wzrokiem  skupionym  na wabiku. 

     2. W czasie  pościgu za wabikiem : 

• ciągłe napieranie na wabik, zmuszające operatora maszyny do przyspieszania, by 

wabik nie  został złapany przed końcem biegu; 

• czyste, bez wahania,  pokonywanie przeszkód;  

• chęć  dojścia wabika,  gdy pies zostaje z tyłu. 

3. W fazie chwytania wabika : 

• w pełnej szybkości; 

• rzucenie się na wabik  ślizgiem na ziemię,   nawet z utratą równowagi;  

• usiłowanie chwycenia wabika, gdy ten już został  złapany przez konkurenta. 

 
3.8.  Kary  

Tylko sędziowie posiadający uprawnienia mogą nakładać kary zgodne z niniejszym  

Regulaminem. 

 
 

3.8.1.  Kara za niewłaściwe  puszczenie psa na starcie   
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Jeżeli właściciel wypuści swojego psa zbyt wcześnie lub zbyt późno  w celu uzyskania 

przewagi taktycznej,  sędziowie mogą odjąć 10% z całkowitej liczby  punktów zdobytych w 

tym biegu. Jeżeli  bieg jest powtarzany, nie stosuje się tej kary. W przypadku  falstartu  

sędziowie mogą skonsultować się  ze Starterem lub Komisarzem coursingu. 

 

3.8.2. Spóźnienie na start  

Nieobecność  na starcie w wyznaczonym czasie  skutkuje  wykluczeniem psa  ze startu  w 

danym  dniu. 

 
3.8.3.  Zawieszenia   

Sędziowie mogą wycofać psa ze startu  w danym dniu,  gdy : 

1. Po sygnale do startu zostaje on przy właścicielu lub zejdzie z parkuru.  

2. Ściga swojego konkurenta, a nie wabik. 

3. Znajduje się w nieodpowiedniej kondycji fizycznej co potwierdzi opinia lekarza 

weterynarii . 
 

 

4. ZASADY PRZEPROWADZANIA MISTRZOSTW W WYŚCIGACH TOROWYCH 

  I   W  COURSINGU 

4.1.  Tryb zgłaszania   zawodów 

 O miejscu przeprowadzenia Mistrzostw decyduje Komisja Charta FCI (CdL) i organizator 

wyścigów lub coursingu. Kandydaturę  organizatora  Mistrzostw w wyścigach torowych  lub 

coursingu  musi zgłosić  organizacja krajowa  w formie pisemnej adresowanej do CdL.  

Wnioskodawca  musi zagwarantować, że impreza będzie zorganizowana perfekcyjnie. 

Mistrzostwa FCI w torowych wyścigach chartów odbywają się zawsze w 1.  lub 2.  weekend  

września. 

Mistrzostwa FCI w coursingu  odbywają się zawsze w 2.  kwartale roku. 
 
4.2.  Rodzaje Mistrzostw w wyścigach torowych 

FCI organizuje corocznie imprezę mistrzowską: 

• Mistrzostwa Świata FCI - w latach parzystych 

• Mistrzostwa Europy FCI - w latach nieparzystych 
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4.3.  Tytuły  przyznawane na Mistrzostwach w wyścigach  torowych  

Zwycięzcy otrzymują tytuły : 

• Mistrz Świata FCI 20XX  (np. 2016) 

• Mistrz Europy FCI 20XX (np. 2016) 

 
4.4. Rodzaje Mistrzostw w coursingu 

FCI organizuje corocznie jedną imprezę mistrzowską w coursingu pod nazwą  : 

• Mistrzostwa Europy FCI w coursingu 

4.5.  Tytuły przyznawane na Mistrzostwach  w coursingu 

Na Mistrzostwach FCI w coursingu zdobyty tytuł brzmi : 

• Mistrz Europy FCI w Coursingu 20XX  (np. 2016) 
 
4.6. Tytuły przyznawane sprinterom 

Zwycięzca Zawodów Przyjaźni  otrzymuje tytuł “Zwycięzca sprinterów CDL w wyścigach 

torowych 20XX” lub “Zwycięzca sprinterów CDL w coursingu 20XX”. 

4.7.  Organizatorzy 

Organizatorem Mistrzostw  może być tylko  kraj członkowski FCI.  CdL   wyznacza 

organizatora  i miejsce Mistrzostw z dwuletnim wyprzedzeniem. 

Wersję roboczą  zawiadomienia o imprezie należy przedstawić delegatowi CdL do 

zatwierdzenia. Dopiero po zatwierdzeniu zawiadomienie  można rozesłać do krajów 

członkowskich FCI. 

 
4.7.1.  Tory 

Mistrzostwa  mogą być przeprowadzane  tylko na takich torach, które spełniają wymogi 

zawarte w pkt. 2.4  i 3.2 niniejszego  Regulaminu. 

 
4.7.2.  Kontrola  FCI / CdL 

CdL jest  upoważniona  do skontrolowania stanu urządzeń toru  oraz  terenów coursingowych  

w czasie między przyznaniem organizacji imprezy a jej przeprowadzeniem  i  może zalecić 

zmiany i/lub udoskonalenia.   

 
4.7.3.  Ochrona terminu   

W dniach, kiedy odbywają się Mistrzostwa FCI,  nie wolno przeprowadzać żadnych innych 
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międzynarodowych wyścigów torowych i coursingów dla chartów. 
 
4.8.  Warunki uczestnictwa 

4.8.1.  Wymóg posiadania rodowodu  

Prawo startu w Mistrzostwach mają wszystkie charty (grupa 10.), które posiadają  rodowody 

lub księgę wstępną   kraju członkowskiego względnie partnerskiego FCI. , a także charty    

posiadające rodowody lub księgę wstępną organizacji, które nie są członkami FCI, a z 

którymi FCI  podpisało porozumienie o uznaniu rodowodów (AKC, KC , CKC). 

Dotyczy to również psów, które zostały sprowadzone z określonych  rejonów pochodzenia 

ras, wymienionych poniżej,  a które nie posiadają rodowodów uznanych przez FCI, ponieważ 

nie ma w w/w rejonach organizacji kynologicznej. Odnosi się to również do ich potomstwa, 

pod warunkiem, że rodzice zostali wpisani do księgi rodowodowej lub księgi wstępnej (franc. 

„livre d'attendre” – „księga oczekująca”) kraju  członkowskiego  lub  partnerskiego FCI. 

Obecnie  dotyczy to psów ras azawakh i saluki oraz sloughi sprowadzonych z Algierii, 

Tunezji i Libii (krajów pochodzenia rasy). 

Zasada ta dotyczy również sloughi, wyhodowanych przez mieszkańców  Maroka  poza  

kontrolą hodowlaną  tamtejszego stowarzyszenia, członka FCI, np. Societe Centrale Canine 

Marocaine -  S.C.C.M. Psom tym nie można wystawić rodowodu eksportowego, ale można 

odtworzyć ich pochodzenie . Przed zgłoszeniem na  Mistrzostwa (w coursingu  lub wyścigach 

torowych) psy te muszą być wpisane do księgi wstępnej ( „livre d'attendre”)  kraju 

członkowskiego lub partnerskiego FCI. 

Charty śródziemnomorskie z grupy 5. (pies faraona, cimeco, podenco Ibicenco i podenco 

Canario) mogą brać udział w mistrzostwach lecz nie mogą otrzymać CACIL. 

 
4.8.2.  Wymagania kwalifikacyjne: wyniki  w wyścigach lub coursingach    

Na  Mistrzostwa FCI należy zgłaszać tylko takie psy,  których wyniki  świadczą  o  ich  

wysokim poziomie gwarantującym  sprostanie   wymaganiom tej konkurencji. Każda 

organizacja krajowa decyduje we własnym zakresie  jakie  psy będą zgłoszone. 

Chart może być zgłoszony, jeżeli przed upływem  terminu zgłoszeń w dwóch ostatnich 

zawodach (na torze lub w coursingu) został sklasyfikowany i ukończył je bez 

dyskwalifikacji. Dyskwalifikacja w okresie między zamknięciem przyjmowania zgłoszeń  a 

Mistrzostwami wyklucza jego udział w tych Mistrzostwach. 

Psom, które po pierwszym biegu  wyścigu lub coursingu zostały wycofane decyzją lekarza 
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weterynarii (potwierdzoną pisemnym orzeczeniem lekarsko-weterynaryjnym) uznaje się  ten 

wyścig jako zaliczony. 

 

4.8.3.  Kwalifikacje na  Mistrzostwa FCI 

Do kwalifikacji psa na  Mistrzostwach FCI nie zalicza się biegów przeprowadzonych przed 

osiągnięciem przez niego wieku określonego w pkt. 1.4.2 

 
4.8.4.   Zmiana właściciela 

Jeżeli pies zmienia właściciela i przenosi się do innego kraju,  nie  może zostać zgłoszony na 

listę startową  i do reprezentacji nowego  kraju , chyba że  upłynęło co najmniej 6 miesięcy 

od rejestracji tego psa w Księdze Rodowodowej nowego kraju. 

 
4.9.  Zgłoszenia 

4.9.1.  Zasady zgłaszania psów na Mistrzostwa FCI 

Zgłoszenia psów na Mistrzostwa FCI  nie mogą być kierowane do organizatora  

indywidualnie przez właścicieli psów,  lecz wyłącznie przez  krajową organizację 

kynologiczną właściciela psa. 

 
4.9.2.  Liczba uczestników z jednego kraju 

Maksymalna liczba uczestników zgłaszanych przez dany kraj wynosi: 

• na  Mistrzostwach Europy w Coursingu:  

─ jeden kraj członkowski może zgłosić maksymalnie  sześć psów w każdej 

rasie i w każdej płci.  Każdy pies musi przejść kontrolę weterynaryjną na dzień 

przed startem. 

• na  Torowe  Mistrzostwach Europy lub Świata:   

─ jeden kraj członkowski może zgłosić maksymalnie  12 psów w każdej rasie i 

w każdej płci. 

Ubiegłoroczni mistrzowie broniący tytułu mogą być zgłoszeni  dodatkowo ponad przyznany 

limit . 

 
4.9.3.  Psy  rezerwowe 

Ponad ustaloną w pkt.  4.9.2  liczbę psów każdy kraj może zgłosić jeszcze psy rezerwowe, 

które będą mogły zastąpić psy wycofane z ekipy Mistrzostw.  

W programie  Mistrzostw nie przewiduje się   wyścigu  przyjaźni  dla  psów rezerwowych. 
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4.9.4.  Informacje o formularzu  zgłoszeniowym i terminie zgłoszeń 

Komisja   Chartów FCI  określi  wzór zgłoszenia. 

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 wniosku  CACIL oraz  nazwisko właściciela zgodnie  

z wpisem w licencji wyścigowej lub coursingowej. Zgłoszenia  trzeba przesłać 

organizatorowi Mistrzostw na trzy  tygodnie przed imprezą. 
 
4.10.  Osoby funkcyjne  

Każdy kraj zobowiązany jest dołączyć do zgłoszeń kandydatury na osoby funkcyjne.  Wybór 

sędziów i obserwatorów toru należy do  organizatora Mistrzostw. 

Organizator powinien potwierdzić organizacjom  krajowym nazwiska sędziów i 

obserwatorów  toru wybranych do pełnienia tych funkcji na Mistrzostwach w terminie nie 

krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Patrz również  pkt.7.6. 

Organizatorzy zapewniają sędziom wyżywienie, zakwaterowanie i dietę za każdy dzień 

pełnienia funkcji. Wysokość diety będzie równa wysokości opłaty startowej.  

4.10.1.  Delegaci FCI/CdL  na Mistrzostwa 

Na każde  Mistrzostwa w wyścigach torowych lub  w coursingu   FCI/CdL wyznacza 

delegata, który będzie odpowiedzialny za przebieg całej imprezy, włącznie z kontrolą  

programu. 

Może on zarządzić, jeżeli jest to potrzebne,  każdą zmianę, a w specjalnych przypadkach 

podejmuje decyzję ostateczną.  W razie spraw spornych Komisja sędziowska musi zasięgnąć 

jego opinii. Wszystkie wydatki związane z pobytem delegata pokrywa organizator.   

 
4.10.2.  Osoby funkcyjne  na wyścigach  torowych  

Komisja sędziowska musi składać się z trzech sędziów, z co najmniej dwóch różnych krajów. 

Należy przewidzieć sędziów rezerwowych. Sędzia fotofiniszu [sędzia na mecie 

odpowiedzialny za fotokomórkę] odpowiada za odczyt obrazu i potwierdzenie wyników w 

każdej rasie.   Podobnie organizator musi być pewien, że w każdym sektorze toru jest po  

dwóch obserwatorów  różnej narodowości. 

 

 



36 
 
 

4.10.3.  Sędziowie   na coursingach  

Mistrzostwa w coursingu musi sędziować  pięciu  sędziów, z co najmniej  trzech różnych 

krajów. Należy przewidzieć  sędziów  rezerwowych. 

W  2.  biegu psy mają być  sędziowane przez pięciu innych sędziów, z  trzech  różnych 

krajów. 
 
4.11.  Zasady przyznawania tytułów  

4.11.1.  Liczba psów sześć lub więcej  

Jeżeli w danej rasie w każdej płci na starcie Mistrzostw FCI   jest co najmniej sześć psów,  

tytuł  przyznawany jest zwycięskiemu psu i zwycięskiej suce. Jeżeli w rasie w jednej z płci 

jest mniej  niż  sześć psów, psy i suki biegną razem i przyznaje się jeden tytuł w danej rasie. 

 
4.11.2.  Liczba psów  mniej niż sześć  

Jeżeli  na starcie  jest mniej niż sześć psów w jednej rasie, nie przewiduje się przyznania 

tytułu. W wyjątkowych przypadkach delegat CdL wraz z Komisją sędziowską mogą  jednak 

przyznać tytuł. Przyznaje się wówczas również  przewidziane nagrody. 

 
4.11.3.  Liczba psów mniej niż cztery  

Jeżeli na starcie  jest mniej niż cztery psy,  dana rasa nie bierze udziału w Mistrzostwach FCI. 

4.12.  Dystanse na Mistrzostwach   

4.12.1.  Długość toru wyścigowego  

Obowiązujące  dystanse na   Mistrzostwach  FCI w wyścigach torowych 

• dla whippetów , charcików włoskich oraz cirneco dell`Etna : 350 -365 metrów 

• dla pozostałych ras : 475 - 480 metrów 

Małe odchylenia  od  wskazanych dystansów są   tolerowane. 

 
4.12.2.   Długość trasy coursingu 

Obowiązujące  dystanse na   Mistrzostwach   Europy FCI w coursingu 

• dla whippetów , charcików włoskich oraz cirneco dell`Etna: 600 - 800 metrów 

• dla pozostałych ras : 800 - 1000 metrów 

Małe odchylenia  od  wskazanych dystansów są   tolerowane. 

4.13.  Wyróżnienia i nagrody 

4.13.1.  Dyplomy 
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Dyplomy dla zdobywców tytułów (od organizacji krajowej  organizatora zawodów).  

 
4.13.2.  Czapraki  dla zwycięzców 

Zwycięzcy otrzymują następujące czapraki: 

• białe : na  Mistrzostwach Świata FCI  

• niebieskie: na  Mistrzostwach Europy FCI  

• czerwone : na Mistrzostwach Europy FCI  w Coursingu 

• zielone:  “Zwycięzca sprinterów CDL w wyścigach torowych 20XX” lub “Zwycięzca 

sprinterów CDL w coursingu 20XX” 

 
4.13.3.  Finaliści 

Upominki  pamiątkowe dla wszystkich  finalistów. 

 
4.14.  Opłaty startowe  

Wysokość opłaty startowej w Mistrzostwach ustala CdL w Euro. Opłatę uiszcza 

organizatorowi kierownik ekipy. 

4.15.  Kierownicy ekip 

Łącznie ze zgłoszeniem zawodników każda organizacja krajowa  musi przesłać  nominację  

kierownika ekipy. 

1. Kierownik ekipy podczas całej imprezy jest przedstawicielem organizacji krajowej i  

uczestników ze swojego kraju.  

2. Jest odpowiedzialny za przekazywanie  wszystkich zaleceń organizatora członkom 

swojej ekipy. 

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

organizatorem imprezy. 

4. Wyłącznie kierownik ekipy ma prawo omawiać   z organizatorem problemy,  zadawać 

mu pytania,  wysuwać  sugestie, zgłaszać zastrzeżenia  i skargi  w imieniu członków  

swojej ekipy.   

5. Udziela członkom swojej  ekipy wyjaśnień,  porad oraz jest odpowiedzialny za 

utrzymanie dyscypliny w swojej ekipie. 

6. Jest odpowiedzialny za sprawdzenie i  zebranie   książeczek i kart licencyjnych  od  

członków ekipy i przekazanie ich  do Sekretariatu imprezy. Członkowie ekipy powinni jak 

najszybciej zgłosić kierownikowi  ekipy ewentualne  wycofanie psa z zawodów.  
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4.16.  Zasady organizacyjne  i sprzęt 

Organizator jest odpowiedzialny za zapewnienie rezerwowego sprzętu aby 

zagwarantować sprawny przebieg  zawodów. Organizator musi zapewnić 100%  

wszystkich  zapasowych  elementów/części  zamiennych  niezbędnych do przeprowadzenia 

zawodów.  

 
4.16.1.  Zasady wyłaniania finalistów w wyścigach torowych  

Na Mistrzostwach torowych  FCI należy przyjąć następujący sposób wyłaniania finalistów: 

Kwalifikacja psów do finału odbywa się na podstawie czasów osiągniętych w przedbiegach. 

Każdy pies, oprócz greyhoundów, musi odbyć minimum dwa przedbiegi, finał stanowi trzeci 

bieg. Najlepszy czas osiągnięty w przedbiegach będzie stanowił podstawę kwalifikacji do 

finału. 

Dla greyhoundów obowiązkowy jest jeden przedbieg, drugi jest fakultatywny.  

Psy,  które uzyskały sześć najlepszych czasów,  biorą udział w finale. 

 
4.16.2.  Zasady kwalifikacji psów do drugiej tury biegów w coursingach 

Ocena psów dokonywana jest zgodnie z zasadami zapisanymi w pkt. 3.7 niniejszego  

Regulaminu. Psy, które bez uzasadnionej przyczyny uzyskały mniej niż 50% maksymalnej 

liczby punktów w pierwszej turze biegów, nie startują w drugiej turze biegów. 

Miejsce na liście lokat  zależy od średniej z ocen wszystkich pięciu sędziów z dokładnością 

do drugiego miejsca po przecinku. Pies z najwyższym wynikiem wygrywa. Jeśli dwa psy 

otrzymały taki sam wynik, należy wziąć pod uwagę jego składowe, zgodnie z metodą opisaną 

w pkt. 3.7. 

4.16.3.  Niepotrzebne biegi 

Zgodnie z  zasadami  ochrony zwierząt, należy dbać o to, by nie przeprowadzać 

niepotrzebnych biegów. 

 
4.16.4.  Organizacja wyścigów torowych przy  dużej liczbie zgłoszeń 

Przy dużej liczbie zgłoszeń organizator może zaplanować Mistrzostwa FCI  na trzy dni. 

Wyścigi  w poszczególnych rasach  muszą być przeprowadzone   jednego dnia. 

 
4.16.5.  Organizacja coursingów   przy  dużej liczbie zgłoszeń 

Przy dużej liczbie zgłoszeń organizator Mistrzostw Europy FCI  w Coursingu  może  
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zaplanować imprezę na  trzy dni. Biegi w poszczególnych rasach muszą być przeprowadzone 

jednego dnia. 

 
4.16.6.  Pomiar czasu na wyścigach torowych 

Do pomiaru czasu na mecie wymagana jest fotokomórka. Pomiar czasu dokonywany jest dla 

wszystkich psów przebiegających linię mety. Urządzenie do pomiaru czasu musi zapewnić 

organizator. 

 
4.16.7.  Zastępczy pomiar czasu na wyścigach torowych  

Do pomiaru czasu musi być przewidziany niezależny system zastępczy. Musi on 

funkcjonować równolegle, aby zapewnić mierzenie czasu  niezależnie od zaistniałych 

okoliczności. 

 
 

5 . TYTUŁY   FCI 

5.1. Tytuł „Międzynarodowy Champion Wyścigowy” / Wymagania dotyczące 

wniosku CACIL 

5.1.1. Rasy 

Niniejsze przepisy dotyczą  ras chartów  10. grupy  FCI, dla których organizowane są wyścigi 

torowe i coursingi pod patronatem FCI. 

 
5.1.2.  Zawody objęte  regulaminem  

Niniejszy Regulamin dotyczy międzynarodowych wyścigów torowych i coursingów, na 

których przyznawany jest wniosek CACIL, a które zostały zgłoszone przez krajowe 

organizacje kynologiczne i zaakceptowane przez FCI/CdL. 

 
5.1.3.  Wymagania do przyznania tytułu championa 

Tytuł „Międzynarodowy Champion Wyścigów” ( „Champion International de Course”) - 

C.I.C  przyznawany jest po spełnieniu następujących warunków: 

a. Whippety, charciki włoskie   w  wieku powyżej 15 miesięcy, pozostałe rasy powyżej 18 

miesięcy muszą uzyskać co najmniej trzy wnioski CACIL  („Certificats d’Aptitude au 

Championnat  International de  Lévriers”)  lub  dwa  wnioski  CACIL i  dwa   resCACIL w  

dwóch różnych krajach (od  dwóch różnych  organizacji kynologicznych). 
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Wyjątek: 

Dla następujących krajów: Norwegia, Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i Rosja, 

w których wyścigi/coursingi rangi CACIL są organizowane nie częściej niż dwa razy w 

roku, a także kraje te znajdują się w dużej odległości od Europy Środkowej, liczba  

wymaganych wniosków CACIL jest zmniejszona do dwóch wniosków CACIL lub 

jednego wniosku CACIL i dwóch resCACIL.   

b. Wnioski CACIL są przyznawane gdy:  

• wraz ze zgłoszeniem na zawody załączono dowód uzyskania przez psa oceny 

przynajmniej “bardzo dobrej” w klasie dorosłej (pośrednia, otwarta, 

championów, użytkowa) na wystawie rangi CACIB. Bez niniejszego dowodu, 

wniosek CACIL zostanie przekazany psu na kolejnym miejscu, aż do miejsca 

szóstego;    

• w wyścigach torowych pies zakwalifikował się do finału i jednocześnie został 

sklasyfikowany w pierwszej połowie stawki; 

• w coursingu pies został sklasyfikowany w pierwszej połowie stawki i uzyskał 

przynajmniej 75% punktów możliwych do zdobycia, zgodnie z pkt. 3.7. 

niniejszego regulaminu. 

c. Pomiędzy przyznaniem pierwszego i ostatniego wniosku  CACIL lub  res CACIL musi 

upłynąć co najmniej jeden rok i jeden dzień. 

 
5.1.4.  Reserve CACIL 

Sędziowie mogą przyznać wniosek reserve CACIL psu, który zajął kolejne miejsce po 

zwycięzcy, o ile został złożony  dowód uzyskania przez tego psa stosownej oceny na wystawie 

psów rasowych oraz spełnione są warunki opisane w pkt. 5.1.3 b.   

Wnioski CACIL i  resCACIL sędziowie przyznają bez sprawdzania czy pies posiada pełny 

rodowód i czy jest zarejestrowany w uznanych księgach rodowodowych. 

Reserve CACIL (resCACIL) jest uznawany przy przyznawaniu tytułu „Międzynarodowy 

Champion Wyścigowy” pod warunkiem, że wniosek CACIL został przyznany psu, który   jest 

już międzynarodowym championem wyścigów,  bądź nie spełnia on  warunków zgodnie z  

punktem 5.1.6. 

5.1.5.  Liczba psów na starcie 

1. Jeżeli w rasie i płci stanie na starcie co najmniej po  sześć psów, wniosek CACIL może 

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

i rywalizują o  jeden wniosek  CACIL. 

3. Jeżeli w danej rasie  stanie  na starcie  mniej  niż sześć psów (w obu płciach łącznie), 

CACIL nie zostaje przyznany. 

 
5.1.6.  Rodowód niekompletny 

Psu, który nie ma znanych przodków, lub jego rodowód jest niepełny, zatwierdzenie wniosku 

CACIL przyznanego przez sędziów nie jest możliwe. CACIL przechodzi na zdobywcę  res 

CACIL. 

 
5.1.7.  Wniosek CACIL 

Wnioski CACIL składa  do Sekretariatu FCI  właściwa krajowa organizacja kynologiczna.  

5.1.8.  Zatwierdzenia wniosku przez FCI 

Sekretariat FCI sprawdza, czy spełnione są warunki wymagane przepisami. Jeżeli rezultat jest 

pozytywny zatwierdza wniosek sędziego. W innym wypadku  wniosek CACIL nie zostaje 

zatwierdzony. 

 
5.1.9.   Ostateczne przyznanie  tytułu 

Ostateczny tytuł  „ Championa Wyścigów” („Champion de Course” )  przyznaje  FCI. 

 
5.2.   Tytuł  FCI  „ Champion Piękności i Pracy”  (Champion International de  

Beauté et Performance – C.I.B.P.) 

Aby otrzymać ten tytuł pies musi spełnić następujące warunki: 

1. Otrzymać dwa wnioski CACIB  lub jeden  wniosek  CACIB i  dwa  res CACIB w 

co najmniej dwóch różnych krajach (od dwóch różnych organizacji 

kynologicznych) i od co najmniej dwóch różnych sędziów. 

2. Wziąć udział w co najmniej  trzech zawodach z prawem do przyznania wniosku 

CACIL (wyścigach torowych lub coursingach) i  otrzymać minimum jeden 

wniosek CACIL lub dwa res CACIL. 

3. Pomiędzy otrzymaniem  pierwszego i ostatniego wniosku CACIB lub res CACIB 

musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden dzień. 

6. WARUNKI  ZGŁASZANIA  DO  KLASY  UŻYTKOWEJ   

NA  MIĘDZYNARODOWYCH  WYSTAWACH  (CACIB)  FCI 
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Aby zgłosić psa do klasy użytkowej należy do zgłoszenia dołączyć kopię obowiązującego  

Certyfikatu użytkowości FCI  , wystawionego przez zrzeszoną w FCI  macierzystą 

organizację kraju,  w którym mieszka właściciel psa. Certyfikat potwierdza, że dany pies  

spełnił następujące warunki : 

1. Posiada ważną licencję wyścigową lub coursingową  

2. W okresie  dłuższym   niż 1 rok i 1 dzień brał udział  co najmniej dwa  razy w 

międzynarodowych wyścigach torowych lub coursingach  z prawem do CACIL, bez 

dyskwalifikacji. 

Wyjątek. Dla następujących krajów: Norwegia, Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i 

Rosja, oddalonych  od Europy centralnej, w których  organizowane jest  rocznie  nie więcej  

niż 2  wyścigi torowe/coursingi z prawem  do przyznawania wniosków  CACIL, dopuszcza 

się dla tych krajów  uwzględnienie w tej liczbie  udział  w wyścigach torowych/coursinagach 

rangi krajowej .  

3. W obu przypadkach (wyścigi torowe/ coursing) należy wykazać, że co najmniej dwukrotnie 

pies uplasował się w pierwszej połowie stawki zawodników. Nie są brane pod uwagę wyniki 

w klasie weteranów ani wyniki  psów zakwalifikowanych jako sprinterzy. Ponadto w 

przypadku udziału w  międzynarodowych  coursingach  pies musi uzyskać co najmniej 75% 

całkowitej liczby punktów zgodnie z zasadami zawartymi w pkt.. 3.7 niniejszego  

Regulaminu. 

 
7.   ZAŁĄCZNIKI do Regulaminu 

 

7.1.  Formularz  zgłoszenia 

Zgłoszenia mogą być wysłane do organizatora wyłącznie za pośrednictwem organizacji  

zrzeszonej w krajowej organizacji kynologicznej. 

Druk zgłoszenia przesyłany organizatorowi wyścigów torowych i coursingów  FCI musi 

zawierać: 

1. Informację o imprezie:  

    - miejsce i data imprezy. 

2. Dane  psa: 

- nazwa psa; 

- rasa; 
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- płeć; 

- data urodzenia; 

- numer rodowodu /numer licencji; 

- nr identyfikacyjny  psa (chip/tatuaż); 

- wide runner [ informacja  czy psa zaliczono do  biegających po  zewnętrznej stronie toru]. 

3. Klasa do jakiej zgłaszany jest pies (wyścigi torowe). 

4. Dane właściciela: 

- nazwisko; 

- adres; 

- kraj; 

- telefon; 

- faks; 

- e-mail. 

 
7.2.  Wzory czapraków wyścigowych 

Poniższe dane odnoszą się do wyścigów torowych. 

Nr 1 kolor czerwony, cyfra „1” biała 

Nr 2 kolor niebieski, cyfra „2” biała 

Nr 3 kolor biała , cyfra „3” czarna 

Nr 4 kolor czarny, cyfra „4” biała 

Nr 5 kolor żółty, cyfra „5” czarna 

Nr 6 kolor czarno-biały, cyfra „6” czerwona 

 
 

 Dopuszcza się  używanie elastycznych czapraków (stretch racing jackets). 

Czerwone lub białe czapraki używane w coursingu   nie mogą  posiadać numerów i nie 

mogą mieć żadnych innych napisów ani oznaczeń.  

7. 3.  Wzory wymaganych kagańców 

Materiał : drut stalowy, drut stalowy powlekany plastikiem. 



44 
 
 

 

 
 

Alternatywnie: 

Materiał : tworzywo sztuczne,  w trzech wielkościach dla małych ras 
 

 

 
 

w sześciu wielkościach dla dużych ras. 
 

 

 
 

Dozwolone  są kagańce  tzw. „amerykańskie”  ze skóry lub tworzywa sztucznego. 

 
 

7.4.  Zasady nadzoru weterynaryjnego 

7.4.1.  Kontrola weterynaryjna przed zawodami  

Do obowiązków lekarza weterynarii  należy kontrola ważności szczepień w paszportach, o ile 

zgodnie z lokalnymi przepisami nie przejmie tych obowiązków lekarz urzędowy. 

Ponadto w czasie przyjmowania psów na  zawody  powinno być przeprowadzone badanie 

ogólne, w czasie którego sprawdza się, czy pies może być dopuszczony do biegów. Psy w 
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ogólnej  złej kondycji muszą  być wycofane z  zawodów.  

Lekarz weterynarii jest jedyną osobą uprawnioną do  dopuszczenia  bądź nie psa do zawodów  

ze względu na stan zdrowia. Jego decyzja  nie podlega protestom. 

Badanie ogólne powinno obejmować : 

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

temperatura ciała. 

2. Sprawdzenie czy suka nie ma cieczki. Suki w cieczce nie są dopuszczane do zawodów. 

3. Sprawdzenie łap, ze szczególnym zwróceniem uwagi, czy nie są poranione. 

4. Sprawdzenie czy stawy palców nie są bolesne poprzez ich zginanie i prostowanie.  

5. Obserwację psa w ruchu. Przy zauważonej kulawiźnie konieczne jest przeprowadzenie 

dokładnego badania. 

 
7.4.2.  Nadzór weterynaryjny w czasie zawodów  

Lekarz weterynarii zawodów musi być obecny przez cały czas trwania wyścigów lub 

coursingu. Powinien on posiadać na swym wyposażeniu środki umożliwiające udzielenie na 

miejscu  pierwszej pomocy w każdym przypadku (opatrzenie zranień, możliwość 

unieruchomienia kontuzjowanej kończyny, interwencja w razie niedomagań serca i krążenia 

krwi). 

Lekarz weterynarii jest odpowiedzialny za nadzór nad startującymi psami, dotyczy to ich 

kondycji ogólnej, ewentualnych zranień czy podejrzenia stosowania dopingu, itp.;  Komisja 

sędziowska musi wykluczyć psa, uznanego przez lekarza weterynarii za niezdolnego do 

dalszych biegów. 

Przed każdym biegiem lekarz powinien obserwować  psy i niezwłocznie zgłosić osobom  

funkcyjnym zauważone  urazy. Wskazane przez niego  psy muszą być wykluczone z biegów. 

Wynagrodzenie i wszelkie wydatki związane z  urzędowaniem  lekarza weterynarii  pokrywa 

organizator imprezy. Tylko koszt  interwencji  lekarza w indywidualnych  przypadkach ponosi 

właściciel psa. 

 
7.5.  Specyfikacje torów / klasyfikacja  torów FCI 

7.5.1.  Kategoria „A” 

Tory dopuszczone  do przeprowadzania wyścigów krajowych  i międzynarodowych   z  

możliwością przyznawania  tytułów FCI . 

7.5.2.  Kategoria „B” 
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Tory  dopuszczone  do przeprowadzania wyścigów krajowych  i międzynarodowych bez   

możliwości przyznawania tytułów FCI 

7.5.3.  Wymagane warunki   dla torów 

7.5.3.1.  Ogólne 

1.Podłoża   wszystkich torów muszą być   perfekcyjnie przygotowane  , bez nierówności  lub 

innych niebezpieczeństw zagrażających psom.    

2. Podłoże   musi być dobrze  pokryte   gęstą trawą  lub piaskiem, albo  trawą i piaskiem na 

łukach . 

3. Tor musi dawać możliwość przeprowadzenia na nim  zarówno biegów na dystansach  345 

do 390 m, jak i dystansach 475 do 480 m, z uwzględnieniem wymaganej  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  czysty i 

umożliwiać przygotowanie psów do startu. Widoczność  na pole startowe musi być  psu 

ograniczona, jeżeli to konieczne -  dodatkowymi przegrodami. 

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

7.5.3.2.  Specyfikacja dla kategorii „A” 

Promienie  łuków muszą wynosić co najmniej 42 m. Dotyczy to zarówno łuków płaskich, jak 

i pochyłych. Za  łuk pochyły, zwany łukiem profilowanym, uważa się łuk mający wzniesienie 

co najmniej 8% w stosunku do płaszczyzny 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 muszą wynosić co najmniej 40 m. Dotyczy to zarówno łuków płaskich,  jak 

i pochyłych.   Za  łuk pochyły uznaje się łuk mający wzniesienie co najmniej 8% w stosunku 

do płaszczyzny toru. 

Szerokość toru na prostych musi wynosić minimum  5 m, zaś na łukach minimum  7 m. 

 
7.6.  Zatwierdzanie sędziów na zawody krajowe i międzynarodowe 

Sędziowie zapraszani na wszelkie krajowe lub międzynarodowe zawody organizowane przez 

krajową organizację kynologiczną (członka FCI) lub klub działający w ramach organizacji 

krajowej zrzeszonej  w FCI  MUSZĄ  przede wszystkim  uzyskać zgodę na sędziowanie 

swojej macierzystej organizacji krajowej (członka FCI). 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Przypisy: 
1)   Poszczególne krajowe organizacje kynologiczne zrzeszone w FCI   mają  różne struktury 
organizacyjne. Wiele  funkcjonujących w nich klubów ma dużą autonomię w tym prawo do 
samodzielnego  wyznaczania zespołów/osób dokonujących pomiarów whippetów i charcików 
włoskich. W ZKwP  uprawnienia do wyznaczania protokolanta/sekretarza  ma GKSP -  Komisja ds. 
wyścigów chartów, natomiast decyzją Kolegium Sędziów pomiarów mogą dokonywać sędziowie 
kynologiczni (eksterieru i wyścigów chartów).   
 

2)  Wymienione  w punkcie 2.3.6  ppkt 4   smycze z dławikiem bez ograniczników (ang. choke collars) 

 
3)  W pkt. 3.1. „Lista osób funkcyjnych  i  ich zadania”   wymieniono w ppkt. 4  funkcję  „Obserwator 
pola [parkuru]”,  któremu w dalszej części  tego punktu, ani w innym miejscu Regulaminu nie 
przypisano żadnych zadań. Można domniemywać, że jest to błąd  techniczny autorów Regulaminu.  
 
 
1.5 Pomiary wysokości, whippety i charciki włoskie 

Whippety i charciki włoskie można mierzyć w kłębie w wieku co najmniej 12 miesięcy. 

Wszystkie psy muszą zostać (ponownie) zmierzone przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego/ coursingowego, 
który następuje po ukończeniu przez psa drugiego roku życia. Wynik tego pomiaru jest ostateczny, musi być 
odnotowany w karcie licencyjnej i musi być respektowany przez wszystkie organizacje krajowe. 

1.5.1 Pomiary kontrolne whippetów i charcików włoskich  

Organizacja krajowa może przeprowadzić te pomiary przy następujących okazjach: 

1. W trakcie wyścigów CACIL lub coursingu, dla wszystkich whippetów i charcików włoskich 
zgłoszonych do udziału w zawodach. 

2. W trakcie Mistrzostw FCI, pod nadzorem reprezentanta CdL obecnego na tych zawodach. 

Jako, że pomiar kontrolny zostanie przeprowadzony w nietypowych okolicznościach, na torze wyścigowym, 
polu coursingowym i w obecności wielu innych psów, dopuszczalna jest tolerancja wyniku wynosząca 1 
centymetr. 

Karta licencyjna psa zostanie unieważniona gdy wynik pomiaru kontrolnego przekroczy dopuszczalna granicę  
określoną  dla danej rasy w punkcie 1.4.2, podpunkt 8 i 9. Organizacja krajowa, działająca w państwie, w 
którym właściciel legalnie zamieszkuje, zobowiązana jest do wymiany karty licencyjnej na zgodną z wynikami 
pomiaru kontrolnego.  

1.5.2. Protest  na  wynik  pomiaru 

Jeśli organizacja krajowa wnosi protest  do FCI na  wynik  pomiaru  whippetów i charcików włoskich, należy 
przeprowadzić dodatkowy pomiar. 
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Organizacja krajowa wnosząca protest  wpłaca do FCI zaliczkę w wysokości 500 euro celem potwierdzenia 
wniesienia protestu. Jeśli protest  zostanie podtrzymany, kwota zaliczki zostaje zwrócona a organizacja krajowa 
właściciela psa, którego dotyczy protest,  zobowiązana jest do pokrycia opłaty z tytułu wniesienia protestu.   

Pomiar odbędzie się w kraju, w którym właściciel danego psa prawnie zamieszkuje i zostanie przeprowadzony 
przez reprezentanta komisji CdL z innego państwa, wyznaczonego przez Prezesa CdL. Reprezentant CdL musi 
wykonać pomiar zgodnie z procedurami opisanymi w § 1.5. 

Właściwa organizacja krajowa organizuje pomiar wynikły z wniesienia protestu  w ciągu 3 miesięcy, 
konsultując się z wyznaczonym reprezentantem CdL. 

Jeśli właściciel psa odmówi przedstawienia go do pomiaru wynikłego z wniesienia protestu, licencja tego psa 
będzie natychmiastowo zawieszona. Pies może ją odzyskać po ponownym pomiarze (następującym po 
wniesieniu protestu na wynik pomiaru  wysokości  psa). 

Jeśli organizacja krajowa nie wywiąże się ze swych obowiązków, traci pozwolenie na organizację zawodów 
CACIL pod patronatem FCI  w ustalonych terminach, na okres 2 lat. Wspomniana licencja psa automatycznie 
traci ważność wraz z upływem okresu 3 miesięcy. Pies może odzyskać licencję tylko po ponownym pomiarze. 

Wynik pomiaru wynikłego z wniesienia protestu przekazywany jest do  wszystkich  członków CdL, zapisywany 
jest w karcie licencyjnej psa oraz w bazie danych. 

Wynik pomiaru wynikłego z wniesienia protestu jest ostateczny i nie może być ponownie kwestionowany. 

Koszty w wysokości max. 500€ poniesione przez wyznaczonego reprezentanta CdL  i właściciela psa pokrywa: 

a) w przypadku gdy sprzeciw jest podtrzymany - organizacja krajowa, która przeprowadzała 
pomiar; 

  b) w przypadku gdy sprzeciw jest odrzucony, zwrot stanowią środki z zaliczki. 

 Pozostała kwota zostaje zwrócona organizacji krajowej, która wniosła sprzeciw. 

1.5.3 Baza danych 

Wyniki wszystkich pomiarów przekazywane są Prezesowi oraz Sekretarzowi CdL. 

Sekretarz CdL prowadzi bazę danych wszystkich wyników z przeprowadzonych pomiarów. Baza danych musi 
zawierać wyniki z wszystkich pomiarów (kontrolnych) dokonanych przez organizacje krajowe.  

Przed dokonaniem pomiaru kontrolnego należy sprawdzić psa w w/w bazie danych. Psy wpisane do bazy 
danych po wykonaniu pomiaru kontrolnego w trakcie mistrzostw/zawodów organizowanych przez FCI (1.5.1, 
pkt.2), nie będą ponownie mierzone. 

 


