
 
 

ZASADY KWALIFIKACJI  NA  MISTRZOSTWA  EUROPY I ŚWIATA  
W TOROWYCH  I  TERENOWYCH WYŚCIGACH CHARTÓW 

OBOWIĄZUJĄCE W  ZKWP 
 

W celu uszczegółowienia reguł FCI mówiących o warunkach uczestnictwa w 
Mistrzostwach Europy i Świata w coursingu i na torze ustalamy wewnętrzne 
zasady kwalifikacji na powyższe imprezy.  
 

  
I. Terenowe wyścigi chartów (coursing)* 

 
1. Na Mistrzostwa Europy w pierwszej kolejności będą nominowane psy, które: 

 
1) zajęły trzy najwyższe lokaty w klasyfikacji Pucharu Polski w rasie lub płci; 

 
2) zdobyły tytuł Mistrza Polski w rasie lub płci pod warunkiem uczestniczenia 

w minimum 3 zawodach w sezonie (w kraju lub za granicą); 
 
3) w przypadku gdy pies/suka zajmuje jednocześnie miejsca 1-3 w Pucharze 

Polski oraz miejsce 1 w Mistrzostwach Polski wówczas pod uwagę brana 
jest lokata w Pucharze Polski, a w kwalifikacji brane są pod uwagę psy z  
dalszych  lokat (2-3)  Mistrzostw Polski, z zachowaniem warunku minimum 
3 startów w sezonie (w kraju lub za granicą); 

 
4) „dzikie karty” dla psów/suk, które w trakcie sezonu poprzedzającego ME 

uzyskały licencje, nie mogły być sklasyfikowane w PP (z powodu 
niepełnienia warunku 3 startów), ale w 3 startach w sezonie (w kraju lub za 
granicą) zostały sklasyfikowane w pierwszej trójce; decydować będzie 
większa liczba wyższych lokat.  

 
2 W rasach, w których brak stawek w MP oraz PP, brane będą pod uwagę 

psy/suki z najlepszymi wynikami w sezonie poprzedzającym ME, pod 
warunkiem uczestniczenia w minimum 3 coursingach w sezonie (w kraju lub 
za granicą).  
 

3 W sytuacji, gdy nie wszystkie miejsca będą obsadzone przez psy/suki, które 
zakwalifikowały się według powyższych zasad Podkomisja rozpatruje wnioski 
indywidualnie, oceniając osiągnięcia zgłoszonych psów.  

 
II. Torowe wyścigi chartów* 

 
1. Do kwalifikacji na Mistrzostwa Europy oraz na Mistrzostwa Świata w Torowych 

Wyścigach Chartów obligatoryjny jest 1 start w zawodach organizowanych w 
Polsce w sezonie poprzedzającym Mistrzostwa. 

 
2. Szczegółowe zasady kwalifikacji na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata 

w Torowych Wyścigach Chartów będą ogłaszane w Komunikatach Podkomisji 
ds. Wyścigów Chartów GKSP  ZKwP  z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 



III. Sytuacje nadzwyczajne* 

 
1.   W przypadku niemożności zorganizowania Mistrzostw Polski w coursingu albo 

przeprowadzenia Pucharu Polski, także przy braku wyścigów na torze, zasady 
wymienione w  punktach I i II nie będą obowiązywały, a kwalifikacje odbywać 
się będą wg zasad  uchwalonych na tę okoliczność przez Podkomisję ds. 
Wyścigów Chartów.  
 

2.   W przypadku nieodbycia się Mistrzostw, kwalifikacje tracą ważność, a na 
kolejne Mistrzostwa będą przeprowadzane nowe kwalifikacje według zasad 
omówionych w pkt. I, II i III.1.  
 

*Powyższe zasady będą obowiązywać od 2021 roku (kwalifikacji na Mistrzostwa w 2022 
roku).  
 
Zmiany zostały uchwalone przez Podkomisję ds. Wyścigów Chartów GKSP ZKwP w dniu  
21.12.2020 r.  
 


