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2. DEFINICJE/SKRÓTY
ZKwP -

Związek Kynologiczny w Polsce.

GKSP -

Główna
Komisja
Szkolenia
Psów
Związku
Kynologicznego w Polsce - organ ZKwP zajmujący się
szeroko pojętym zagadnieniem szkolenia psów.

Podkomisja -

Podkomisja do Spraw Wyścigów Chartów - organ
ZKwP, podlegający bezpośrednio GKSP, zajmujący się
koordynacją i czuwaniem nad przebiegiem krajowych i
międzynarodowych wyścigów chartów w Polsce.

Regulamin Międzynarodowy FCI -

Międzynarodowy Regulamin Torowych i Terenowych
Wyścigów Chartów FCI.

Terenowe Wyścigi Chartów -

wyścigi chartów odbywające się w terenie naturalnym.

Coursing -

patrz Terenowe Wyścigi Chartów.

Torowe Wyścigi Chartów -

wyścigi chartów odbywające się na torze.

Impreza rangi krajowej -

w rozumieniu niniejszego regulaminu, zawody
organizowane przez oddział lub klub ZKwP, które
umożliwiają zdobycie wniosku CCWC i resCCWC.

CCWC -

wniosek na Krajowego Championa Wyścigów Chartów.

resCCWC -

rezerwowy wniosek
Wyścigów Chartów.

klasa FCI-CACIL -

klasa upoważniająca do uzyskania wniosku CACIL.
Wymaga posiadania przez psa/sukę licencji oznaczonej
FCI-CACIL-class.

klasa CSS -

klasa bez prawa do otrzymania wniosku CACIL.
Wymaga posiadania przez psa/sukę licencji oznaczonej
CSS-class.

CACIL -

wniosek
na
Wyścigowe.

resCACIL -

rezerwowy wniosek na Międzynarodowe Championaty
Wyścigowe.
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Międzynarodowe Championaty Wyścigowe Międzynarodowy Champion Wyścigowy
(C.I.C.) oraz Międzynarodowy Champion Piękności i
Użytkowości (C.I.B.P)
C.I.C. -

patrz Championaty Międzynarodowe Wyścigowe

C.I.B.P. -

patrz Championaty Międzynarodowe Wyścigowe

WDR -

skrót z ang. WithDRawal - wycofany. Patrz pkt. 8.9.

MWDR -

skrót z ang. Medical WithDRawal - wycofany z
powodów medycznych/kontuzji. Patrz pkt. 8.9.

DISM -

skrót z ang. DISMiss - wykluczony z zawodów. Patrz
pkt. 8.9.

DISQ -

skrót z ang. DISQualification - dyskwalifikacja z
zawodów. Patrz pkt. 8.9.

Taping -

oklejanie taśmą/plastrowanie - naklejanie na przednie
łapy (piąty pazur), lub wewnętrzną stronę ud, plastrów,
lub specjalnej taśmy weterynaryjnej w celu ochrony.

3. CELE REGULAMINU
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Torowych Wyścigów Chartów rangi krajowej
oraz Terenowych Wyścigów Chartów (Coursingów) rangi krajowej w Polsce.
Zapisy niniejszego Regulaminu stanowią uszczegółowienie regulacji zawartych w
Regulaminie Międzynarodowym FCI w odniesieniu do krajowych Torowych i Terenowych
Wyścigów Chartów.
Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania wniosków CCWC oraz resCCWC na
zawodach krajowych jak i międzynarodowych
Niniejszy Regulamin określa także zasady przyznawania tytułów Krajowy Champion
Torowych Wyścigów Chartów oraz Krajowy Champion Terenowych Wyścigów Chartów.

4. OCHRONA ZWIERZĄT
Zdrowie i bezpieczeństwo zwierząt powinno stanowić nadrzędny cel dla organizatorów i
uczestników wyścigów torowych i terenowych. Należy zawsze brać pod uwagę dobrostan
psów. Zgodnie z tą zasadą należy chronić psy/suki przed niepotrzebnymi biegami. Właściciel
ma prawo w każdym momencie wycofać swojego psa/sukę z wyścigu lub coursingu. Jest on
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zobowiązany niezwłocznie poinformować organizatora/sekretariat o fakcie wycofania
psa/suki.
4.1. Wymagania dotyczące zdrowia
Organizator jest zobowiązany zapewnić lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii musi być
obecny i gotowy do interwencji przez cały czas trwania zawodów. Jeśli organizator nie
zapewnia lekarza weterynarii, zawodów nie można rozpocząć. Należy przestrzegać
wytycznych dotyczących obowiązków lekarza weterynarii zawartych w Regulaminie
Międzynarodowym FCI. Organizator jest zobowiązany zapewnić, w ramach obowiązkowej
opieki weterynaryjnej, podstawową pomoc w zakresie zabezpieczenia zdrowia i życia psa/suki.
4.2. Kagańce i czapraki
Używanie kagańców oraz czapraków jest obowiązkowe dla wszystkich ras. Do niniejszego
punktu mają zastosowanie regulacje zawarte w Regulaminie Międzynarodowym FCI pkt. 1.2.2
oraz pkt. 7.3.
4.3. Taping
Taping - oklejanie taśmą/plastrowanie - naklejanie na przednie łapy (piąty pazur), lub
wewnętrzną stronę ud, plastrów, lub specjalnej taśmy weterynaryjnej w celu ochrony.
Dozwolony jest w zakresie uregulowanym i opisanym w pkt. 1.2.3 Regulaminu
Międzynarodowego FCI.

5. LICENCJE
5.1. Typy licencji
Podkomisja na wniosek właściciela psa/suki wydaje licencje wyścigowe 2 typów:
• licencja coursingową – dla Terenowych Wyścigów Chartów,
• licencja torowa – dla Torowych Wyścigów Chartów.
Każda z wyżej wymienionych licencji jest ważna tylko na zawodach danego typu, zarówno w
kraju jak i za granicą.
Każdy pies/suka może posiadać jednocześnie maksymalnie po 1 licencji z każdego typu.
Każda z w/w licencji uprawnia do biegania w jednej z klas:
• FCI-CACIL lub
• CSS.
Jeśli pies/suka posiada zarówno licencję coursingową jak i torową, to obie muszą być
oznaczone tą samą klasą.
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5.2. Wymagania do uzyskania licencji wyścigowej
Licencje wydawane są przez Podkomisję. Osobą uprawnioną do wystawiania licencji jest
Rejestrator Licencji Wyścigowych powołany przez Podkomisję. Licencje wystawia się na
podstawie Wniosku właściciela psa/suki oraz protokołu Oddziału – organizatora biegów
licencyjnych.
Aby uzyskać licencję wyścigową należy spełnić następujące wymagania:
1) Pies/Suka:
• musi być zarejestrowany/a w ZKwP,
• musi być rasy z grupy X FCI lub jednej z ras z grupy V FCI wymienionych w
Regulaminie Międzynarodowym FCI,
• musi odbyć biegi treningowe z oceną pozytywną (zgodne z typem licencji),
• musi odbyć biegi licencyjne z oceną pozytywną (zgodne z typem licencji),
2) Właściciel:
• musi być zarejestrowany w ZKwP,
• musi mieć opłaconą składkę członkowską za bieżący rok,
• musi wypełnić wniosek o wydanie licencji wyścigowej,
• musi wnieść opłatę za wydanie licencji.
Wniosek wraz załącznikami należy przesłać do Rejestratora Licencji Wyścigowych w okresie
nie dłuższym niż trzy miesiące od odbytych biegów licencyjnych.
Do wniosku należy dołączyć:
• potwierdzenie opłaty członkowskiej w ZKwP za dany rok,
• ksero/skan rodowodu,
• dowód wniesienia opłaty za wydanie licencji,
• ksero/skan kart ocen z wystaw określonych w pkt. 5.9 (w przypadku ubiegania się o
licencję do biegania w klasie FCI-CACIL).
W przypadku nie przesłania wniosku w terminie 3 miesięcy od odbycia biegów licencyjnych
biegi licencyjne należy powtórzyć.
Odbycie biegów licencyjnych na torze i spełnienie wymagań do uzyskania licencji torowej
upoważnia właściciela do otrzymania zarówno licencji torowej jak i coursingowej. W
przypadku chęci uzyskania zarówno licencji torowej jak i coursingowej obowiązują opłaty
zgodnie z pkt. 5.8.
5.3. Biegi treningowe
Pies/Suka przed przystąpieniem do biegów licencyjnych musi z wynikiem pozytywnym
ukończyć biegi treningowe.
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Jako biegi treningowe rozumie się 2 biegi: 1 solo, 1 ze sparingpartnerem, odbyte na 1 treningu.
Pies/Suka musi odbyć oba biegi tego samego dnia.
Biegi treningowe odbywają się pod nadzorem i są zaliczane lub nie przez 1 osobę będącą:
• asystentem lub sędzią w specjalności 16 (wyścigi chartów) lub
• obserwatorem toru lub
• instruktorem wyścigów chartów lub
• operatorem wabika z ważną licencją.
Do biegów treningowych dopuszcza się psy/suki, które w dniu biegu mają ukończone
odpowiednio:
• 12 miesięcy – charty angielskie whippety, charciki włoskie oraz cirneco dell`Etna
• 15 miesięcy – pozostałe rasy.
Przed przystąpieniem do treningów należy wypełnić kartę treningową. Organizator treningu w
porozumieniu z osobą zaliczającą biegi treningowe potwierdza ich pozytywny wynik na karcie
treningowej.
W przypadku niezaliczenia biegu treningowego fakt ten należy odnotować na karcie
treningowej a wcześniej odbyte biegi treningowe zostają unieważnione.
5.4. Biegi licencyjne
Do biegów licencyjnych mogą przystąpić psy/suki, które
1) ukończyły:
• 12 miesięcy – charty angielskie whippety, charciki włoskie oraz cirneco dell`Etna,
• 15 miesięcy – pozostałe rasy.
2) odbyły biegi treningowe z oceną pozytywną (zgodne z typem licencji: torowa lub
coursingowa).
Organizator biegów licencyjnych jest zobowiązany do weryfikacji wieku psa/suki oraz karty
treningowej.
Między treningiem, a biegami licencyjnymi należy zachować odstęp czasowy minimum 1
dzień dla prób torowych oraz 5 dni dla prób coursingowych.
Właściciel psa/suki przystępującego/ej do biegów licencyjnych winien mieć opłaconą składkę
członkowską ZKwP za dany rok.
Biegi licencyjne mogą odbywać się na zgłoszonych i zatwierdzonych przez Podkomisję
treningach lub podczas zawodów. Organizacja biegów licencyjnych podczas zawodów jest
dobrowolna.
Biegi licencyjne muszą odbywać się:
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•
•

na torze z homologacją jak dla zawodów krajowych do wydania licencji torowej,
na łące zgodnej z wymaganiami Regulaminu Międzynarodowego FCI.

Biegi licencyjne mogą oceniać:
• 1 sędzia wyścigów chartów.
Żadna z osób oceniających biegi licencyjne nie może być:
• właścicielem psa/suki,
• współwłaścicielem psa/suki,
• osobą, która oceniała biegi treningowe psu przystępującemu do biegów licencyjnych.
5.5. Przeprowadzenie i ocena biegów treningowych i licencyjnych
Biegi licencyjne i treningowe na torze zalicza się psu, który wykazał się umiejętnością
przebiegnięcia samotnie całego dystansu, startując z boksu w kagańcu i czapraku. Po samotnym
biegu pies/suka musi pokonać dystans w towarzystwie psa/suki tej samej rasy z ważną licencją.
W przypadku braku sparingpartnera tej samej rasy, dopuszcza się bieg zespołowy z psem innej
rasy charta (lub psa/suki z grupy V) o zbliżonej wielkości i podobnym stylu biegania.
Sparingpartner musi posiadać ważną licencję torową.
W licencyjnym biegu zespołowym na torze uczestniczyć mogą jednocześnie maksymalnie 2
psy/suki ubiegające się o licencję (każdy w innym czapraku) wraz z 1 sparingpartnerem.
Biegi licencyjne i treningowe na coursingu zalicza się psu, który w biegach wykazał się
umiejętnością przebiegnięcia samotnie całej trasy, startując w kagańcu i czapraku. Po
samotnym biegu pies/suka musi pokonać parkur w towarzystwie psa/suki tej samej rasy z
ważną licencją. W przypadku braku sparingpartnera tej samej rasy, dopuszcza się bieg
zespołowy z psem innej rasy charta (lub psa/suki z grupy V) o zbliżonej wielkości i podobnym
stylu biegania. Sparingpartner musi posiadać ważną licencję coursingową.
Biegi licencyjne i treningowe, zarówno na torze jak i na coursingu zalicza pies/suka aktywnie
i z zaciętością podążający za wabikiem.
Biegów nie zalicza pies/suka:
• którego/ą trzeba zachęcać do startu,
• który/a nie wykazuje zainteresowania wabikiem,
• ucieka z parkuru,
• wraca do właściciela,
• który/a nie biegnie za wabikiem, tylko za drugim psem,
• który/a przeszkadza drugiemu psu w biegu próbując go zatrzymać, bawić się,
zaatakować itp., który podczas biegu zatrzymuje się usiłując zdjąć kaganiec lub
czaprak.
Biegi licencyjne: solo i zespołowo, muszą być przeprowadzone i zaliczone w tym samym dniu.

Strona 10 z 27

Główna Komisja Szkolenia ZKwP
Podkomisja ds. Wyścigów Chartów
Krajowy Regulamin Wyścigów Chartów

5.6. Biegi treningowe oraz licencyjne poza granicami kraju
Dopuszcza się zaliczenie biegów treningowych poza granicami kraju.
Dopuszcza się podejście do biegów licencyjnych poza granicami kraju pod warunkiem
otrzymania zgody Podkomisji. Biegi licencyjne powinny odbyć się na zasadach
obowiązujących w danym kraju i potwierdzone dokumentem z danego kraju ze słownie
zaznaczonym wpisem o pozytywnym odbyciu biegów licencyjnych. Potwierdzenie odbycia
biegów licencyjnych na polskim protokole nie będzie honorowane.
W przypadku odbywania biegów licencyjnych poza granicami kraju nie jest wymagane odbycie
krajowych biegów treningowych, gdyż obowiązują przepisy kraju w którym odbędą się biegi
licencyjne.
5.7. Uzyskiwanie licencji dla psów z zagranicy
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia biegów treningowych i licencyjnych przez psy/suki
nie zarejestrowane w ZKwP oraz należące do właścicieli niezrzeszonych w ZKwP.
Pies/Suka, którego/j właściciel jest zrzeszony w Organizacji Krajowej należącej do FCI może
przystąpić do biegów treningowych i licencyjnych w Polsce oraz na ich podstawie wnioskować
do Podkomisji o wydanie licencji wyścigowej.
Aby uzyskać licencję wyścigową dla psa/suki zagranicznego/ej należy spełnić następujące
wymagania:
1) pies/suka:
• musi być zarejestrowany w Organizacji Krajowej należącej do FCI,
• musi być rasy z grupy X FCI lub jednej z ras z grupy V FCI zgodnie z Regulaminem
Międzynarodowym FCI,
• musi odbyć biegi treningowe z oceną pozytywną (zgodne z typem licencji),
• musi odbyć biegi licencyjne z oceną pozytywną (zgodne z typem licencji),
2) właściciel:
• musi być zarejestrowany w Organizacji Krajowej należącej do FCI,
• musi wypełnić wniosek o wydanie licencji wyścigowej,
• musi wnieść opłatę za wydanie licencji dla psa/suki zagranicznego/ej (zgodnie z
pkt. 5.8).
Wniosek wraz załącznikami należy przesłać do Rejestratora Licencji Wyścigowych w okresie
nie dłuższym niż trzy miesiące od odbytych biegów licencyjnych.
Do wniosku należy dołączyć:
• potwierdzenie aktualnego członkostwa w macierzystej organizacji krajowej,
• ksero/skan rodowodu,
• dowód wniesienia opłaty za wydanie licencji dla psa/suki zagranicznego/ej,
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•

ksero/skan kart ocen z wystaw określonych w pkt. 5.9 (w przypadku ubiegania się o
licencję do biegania w klasie FCI-CACIL).

W przypadku nie przesłania wniosku w terminie 3 miesięcy od odbycia biegów licencyjnych
biegi licencyjne należy powtórzyć.
5.8. Opłaty związane z licencjami
Podkomisja ogłasza wysokość opłat związanych z procedurą otrzymywania licencji w formie
komunikatu.
5.9. Wymagania wystawowe do uzyskania licencji w klasie FCI-CACIL
Pies/Suka musi uzyskać:
• w wieku minimum 12 miesięcy otrzymać minimum 1 ocenę ‘bardzo dobrą’ w dowolnej
klasie wystawowej na wystawie rangi krajowej lub międzynarodowej oraz
• otrzymać minimum 1 ocenę ‘bardzo dobrą’ w jednej z klas: pośrednia, otwarta,
użytkowa, championów na wystawie rangi międzynarodowej.
Oceny muszą być przyznane przez sędziów różnych narodowości.
5.10. Zmiana klasy licencji
W przypadku posiadania przez psa/sukę licencji (jednej lub obu) w klasie CSS oraz po
spełnieniu wymagań określonych w pkt. 5.9 właściciel psa/suki może wystąpić do Rejestratora
o zmianę licencji na klasę FCI-CACIL.
Aby zmienić klasę należy przesłać do Rejestratora Licencji Wyścigowych wniosek o zmianę
klasy. Do wniosku należy dołączyć:
• potwierdzenie opłaty członkowskiej w ZKwP za dany rok,
• dowód wniesienia opłaty za zmianę w licencji (zgodnie z pkt. 5.8),
• oryginały licencji (w przypadku posiadania więcej niż 1 licencji należy przesłać
wszystkie),
• ksero/skan kart ocen z wystaw określonych w pkt. 5.9.
5.11. Utrata/odebranie licencji
Licencja traci ważność w przypadku:
• utraty członkostwa w ZKwP przez właściciela psa/suki,
• otrzymania przez psa/sukę dyskwalifikacji na 4 zawodach w przeciągu 2 lat
kalendarzowych,
• otrzymania przez psa/sukę dyskwalifikacji na 50% lub więcej zawodów w roku
kalendarzowym, w których pies/suka uczestniczył/a,
• ukończenia przez psa/sukę wieku określonego w Regulaminie Międzynarodowym FCI,
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•

otrzymania przez psa/sukę na następujących po sobie zawodach 2x DISM.

W przypadku utraty ważności licencji z uwagi na otrzymanie drugiego z rzędu DISM
przywrócenie ważności licencji następuje w momencie zaliczenia biegów treningowych. Po
zaliczeniu biegów treningowych kartę treningową należy przesłać do rejestratora licencji.
Zaliczenie takie należy odnotować w licencji przez osobę uprawnioną do oceny biegów
treningowych.
W przypadku odebrania licencji torowej za dyskwalifikacje spowodowaną atakiem licencja
coursingowa również jest odbierana.
W przypadku odebrania licencji coursingowej za dyskwalifikacje spowodowaną atakiem
licencja torowa również jest odbierana.
Organizator zawodów zobowiązany jest do odesłania licencji do Rejestratora Licencji
Wyścigowych w przypadku:
• otrzymania przez psa/sukę drugiego i kolejnych DISQ w danym roku kalendarzowym,
• otrzymania przez psa/sukę drugiego z rzędu DISM.
5.12. Pomiary wzrostu psów
Do wydania licencji wyścigowej nie jest wymagane odbycie pomiarów wzrostu. Pomiary
wzrostu mogą być wymagane na krajowych zawodach torowych i ich przeprowadzenie leży w
gestii organizatora zawodów. Pomiary mogą również być wymagane na niektórych zawodach
zagranicznych w niektórych krajach. Pomiary wykonywane są przez osoby upoważnione i
ogłoszone przez Podkomisję w formie komunikatu.
5.13. Wnioski dotyczące licencji
Wzory wniosków o wydanie licencji wyścigowej, wnioski o zmianę klasy licencji wyścigowej
oraz karty treningowej będą ogłaszane w formie komunikatu przez Podkomisję. I dostępne do
pobrania w formie plików na stronie internetowej.

6. OGŁASZANIE ZAWODÓW
6.1. Zgłoszenie zawodów
Zgłoszenie chęci organizacji Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów odbywa się̨ przez
wypełnienie karty zgłoszenia imprezy kynologicznej (do pobrania na stronie GKSP oraz
Podkomisji) i przesłanie jej na adres Podkomisji oraz GKSP ZKwP (w formie elektronicznej).
Podkomisja potwierdzi otrzymanie zgłoszenia w wiadomości zwrotnej.
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Karta zgłoszenia imprezy kynologicznej musi być́ opatrzona pieczęcią̨ Oddziału, wypełniona
kompletnie i czytelnie oraz podpisana przez osobę reprezentującą oddział i osobę
odpowiedzialną za organizację.
6.2. Terminy zgłoszeń zawodów
Obowiązują̨ następujące terminy zgłoszeń́ :
• dla wyścigów rangi międzynarodowej – do 15 lipca roku poprzedzającego planowane
wyścigi,
• dla wyścigów rangi krajowej – do 30 listopada roku poprzedzającego planowane
wyścigi.
Do 10 grudnia Podkomisja ma obowiązek skonsultowania i ustalenia z organizatorami
ostatecznego terminarza zawodów na rok kolejny. Publikacja terminarza musi nastąpić
najpóźniej do 31.12. roku poprzedzającego.
6.3. Zgłoszenia po terminie
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Oddziału organizującego zawody, Podkomisja
może wyrazić́ zgodę̨ na dopisanie do kalendarza, po terminie zgłoszeń́ , imprezy rangi krajowej.
6.4. Obowiązki organizatora
Organizator jest zobowiązany do:
•

•

podania do wiadomości publicznej, najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem
zawodów, szczegółów dotyczących danej imprezy (miejsca, obsługi technicznej,
sędziów, otwarcia listy zgłoszeń, opłat i obowiązujących zasad, itp.),
przesłania w wersji elektronicznej sprawozdania wraz z załącznikami w ciągu 14 dni
od daty zakończenia imprezy do Podkomisji oraz GKSP ZKwP.

7. TOROWE WYŚCIGI CHARTÓW
Torowe Wyścigi Chartów są sposobem oceny umiejętności chartów w biegu w grupie z dużą
prędkością tak, aby jak najszybciej pokonać określony dystans.
7.1. Osoby Funkcyjne i ich zadania

1)
2)
3)
4)
5)

Osobami funkcyjnymi są:
Sędziowie
Komisarz
Sędziowie na mecie
Mierniczy czasu
Obserwatorzy toru
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6) Obsługa startu
7) Operator wabika
8) Lekarz Weterynarii
Osoby funkcyjne powinny spełniać kryteria opisane w pkt. 2.3. Regulaminu
Międzynarodowego FCI z zastrzeżeniem następujących kwestii:
• zawody Torowych Wyścigów Chartów rangi krajowej sędziowane są przez
przynajmniej dwóch sędziów specjalności wyścigi chartów.
• osoby pełniące funkcje operatora wabika zobowiązane są do posiadania licencji,
potwierdzającej ich uprawnienia do prowadzenia wabika na zawodach rangi krajowej
lub osoba przystępująca do egzaminu na tą licencję. Proces uzyskania licencji operatora
wabika został opisany w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
• lekarz weterynarii jest zobowiązany do zaznaczenia w Karcie Kontroli Weterynaryjnej
(załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), poprzez postawienie swojej pieczątki i
podpisu, czy dany pies/suka został/a dopuszczony/a lub NIE do zawodów. Właściciel
poprzez swój podpis poświadcza na Karcie, że został poinformowany o fakcie
dopuszczenia lub nie psa/suki do zawodów. Ze względu na stan zdrowia psa/suki, lekarz
weterynarii jest osobą uprawnioną do decydowania o możliwości udziału psa/suki w
imprezie. Od takich decyzji nie przysługuje odwołanie. Po każdej interwencji lekarskiej
lekarz weterynarii ponownie decyduje czy pies/suka jest zdolny/a do biegu czy nie i
umieszczeniu kolejne adnotacji w Karcie Kontroli Weterynaryjnej.
7.2. Podział na klasy
Psy/suki mogą biegać w klasach CSS, CACIL lub w systemie mieszanym CACIL-CSS z
uwzględnieniem następujących zasad:
• w każdej podklasie muszą startować co najmniej 3 psy/suki.
• podział na podklasy może się odbywać według płci, czasu, wagi, wzrostu i wieku.
Podział wg wzrostu i wagi dotyczy tylko chartów angielskich Whippet oraz charcików
włoskich.
• podział na podklasy musi zostać zawarty w ogłoszeniu zawodów i nie może być
zmieniony później.
a) podział według wagi dla chartów angielskich whippetów i charcików włoskich
■ Stosuje się podział na płcie w przypadku zastosowania kryteriów
ilościowych w podklasach.
■ Psy/suki są ważone przez lekarza weterynarii przed startem zawodów.
■ Organizator dzieli psy/suki na klasy tworzone według wagi, których
liczba jest zależna od liczby zgłoszonych psów.
■ Dopuszcza się dwie wersję przeprowadzenia podziału:
• 3 klasy wagowe - od najlżejszego do najcięższego i przedział
dzielimy na 3 części zaokrąglając do pełnych kg,
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•

2 klasy wagowe - od najlżejszego do najcięższego i przedział
dzielimy na 2 części zaokrąglając do pełnych kg.

b) podział według czasu
■ Stosuje się podział na płcie w przypadku zastosowania kryteriów
ilościowych w podklasach.
■ Na podstawie najszybszych czasów uzyskanych przez każdego psa/suki
w biegach eliminacyjnych organizator dzieli psy/suki na biegi finałowe
w klasach tworzonych według czasu, których liczba jest zależna od
liczby zgłoszonych psów.
c) podział według wzrostu dla chartów angielskich whippetów i charcików
włoskich:
■ Stosuje się podział na płcie w przypadku zastosowania kryteriów
ilościowych w podklasach.
■ Organizator zawodów musi zapewnić psom niezmierzonym pomiar
przed zawodami w obecności mierniczego wyznaczonego przez
Podkomisję.
■ Na podstawie otrzymanych pomiarów Organizator ustala podklasy:
▪ chart angielski whippet:
• 1 klasa suki do 48 cm, psy do 51 cm
• 2 klasa powyżej tych wymiarów
▪ charcik włoski:
• 1 klasa suki i psy do 38 cm
• 2 klasa suki i psy powyżej 38 cm
7.3. Sposoby przeprowadzania biegów/zawodów
W wyścigach torowych rangi krajowej dopuszcza się start w:
• biegu eliminacyjnym zwanym Rozbiegiem
• biegu eliminacyjnym zwanym Repasażem
• biegu finałowym zwanym Finałem
W biegu eliminacyjnym startują̨ razem minimum 3 psy/suki. Jeżeli zachodzi taka konieczność́ ,
dozwolone są̨ biegi 4 lub 5 psów. Start mniej niż 3 psów jest dopuszczalny tylko w przypadku,
gdy w rasie zgłosiło się mniej niż 3 psy/suki. Niedozwolone są̨ biegi eliminacyjne 6 psów.
Przy stawce powyżej 6 psów dopuszcza się przeprowadzanie Repasaży.
Do Finału A kwalifikuje się 6 psów z najlepszym czasem z jednego z Rozbiegów, kolejne 6
Finał B, kolejne 6 Finał C. W przypadku przeprowadzenia Repasaży do Finału A kwalifikuje
się 6 psów z najlepszymi czasami z Repasaży, kolejne 6 do Finału B.

Strona 16 z 27

Główna Komisja Szkolenia ZKwP
Podkomisja ds. Wyścigów Chartów
Krajowy Regulamin Wyścigów Chartów

Losowanie boksów odbywa się na zasadach ustalonych przez organizatora i podanych do
wiadomości publicznej przed rozpoczęciem zawodów.
7.4. Wide runners
Wide runners. Tylko sędzia może dokonać wpisu w licencję, że pies/suka biega po torze
zewnętrznym, pies/suka z takim wpisem ma prawo do boksu startowego zewnętrznego.
7.5. Klasa Senior
Organizator ma prawo organizacji biegów w klasie Senior dla psów/suk, które mają ukończone
6 lat (dzień po szóstych urodzinach) do końca roku kalendarzowego, w którym pies/suka
kończy 8 lat. Klasa Senior jest klasą honorową. W klasie Senior stosuje się podział na klasy
FCI-CACIL i CSS oraz na płci wg zasad jak w pkt. 7.2. W klasie Senior nie są przyznawane
wnioski CCWC i resCCWC, jednakże przyznawane są tytuły (w podziale na klasy i płcie):
• tytuł “Torowy Mistrz (miejsce/nazwa imprezy) Senior FCI-CACIL”
• tytuł “Torowy Wicemistrz (miejsce/nazwa imprezy) Senior FCI-CACIL”
• tytuł “Torowy Mistrz (miejsce/nazwa imprezy) Senior CSS”
• tytuł “Torowy Wicemistrz (miejsce/nazwa imprezy) Senior CSS”
7.6. Zasady przyznawania tytułów i wniosków CCWC
Wnioski i tytuły przyznawane w klasach (w podziale na płcie i podklasy, jeśli takowe są) (poza
klasą Senior):
• wnioski CCWC i resCCWC
• tytuł “Torowy Mistrz (miejsce/nazwa imprezy) FCI-CACIL”
• tytuł “Torowy Wicemistrz (miejsce/nazwa imprezy) FCI-CACIL”
• tytuł “Torowy Mistrz (miejsce/nazwa imprezy) CSS”
• tytuł “Torowy Wicemistrz (miejsce/nazwa imprezy) CSS”
Minimalna liczba psów w rasie wymagana do przyznania tytułów to 3. W przypadku biegów
w systemie mieszanym CACIL-CSS przyznawany jest tylko tytuł dla zwycięzcy i zdobywcy 2
miejsca bez oznaczania klasy.
7.7. Wytyczne co do terenu, podłoża, długości trasy
Na zawodach rangi krajowej zastosowanie mają kryteria uwzględnione w pkt. 2.4 Regulaminu
Międzynarodowego FCI.
7.8. Powtórzenie biegów
Tylko sędziowie mogą zdecydować o powtórzeniu biegu. Decyzję podejmują na podstawie
wytycznych zawartych w Regulaminie Międzynarodowym FCI pkt. 2.6.
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7.9. Wyposażenie psa/suki: kagańce, czapraki.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Międzynarodowym FCI pkt. 7.2, 7.3, 7.4.
7.10. Homologacja toru
Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Międzynarodowego FCI Tor dla organizacji wyścigów
powinien spełniać wszystkie wymagania określone w regulaminie dla Klasy A lub B. Na
wniosek Organizatora / Oddziału potwierdzenie zgodności z przepisami dokonuje komisja
weryfikacyjna składająca się z przedstawicieli podkomisji, Sędziego Międzynarodowego,
przedstawiciela zainteresowanego.
Komisja weryfikuje projekt i wykonanie prac w zakresie spełnienia wszystkich wymaganych
parametrów. Pozytywna ocena komisji jest wiążąca do czasu wprowadzenia istotnych zmian
konstrukcyjnych obiektu.

8. TERENOWE WYŚCIGI CHARTÓW - COURSING
Terenowy Wyścigi Chartów są sposobem oceny naturalnych predyspozycji chartów do pracy,
testem ich umiejętności szybkiego biegania, połączonego z nagłymi zwrotami, tak aby złapać
wabik.
8.1. Osoby Funkcyjne i ich zadania:
Osobami funkcyjnymi są:
1) Sędziowie
2) Komisarz
3) Asystent Parkuru (opcjonalnie)
4) Startowy
5) Operator wabika
6) Lekarz Weterynarii
Osoby funkcyjne powinny spełniać kryteria opisane w pkt. 3.2 Regulaminu
Międzynarodowego FCI z zastrzeżeniem następujących kwestii:
• zawody Terenowych Wyścigów Chartów rangi krajowej sędziowane są przez
przynajmniej dwóch sędziów specjalności wyścigi chartów, na każdym z parkurów.
• osoby pełniące funkcje operatora wabika zobowiązane są do posiadania licencji,
potwierdzającej ich uprawnienia do prowadzenia wabika na zawodach rangi krajowej
lub osoba przystępująca do egzaminu na tą licencję. Proces uzyskania licencji operatora
wabika został opisany w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
• lekarz weterynarii jest zobowiązany poświadczyć swoim podpisem i pieczątką w Karcie
Kontroli Weterynaryjnej (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), czy dany
pies/suka został/a dopuszczony/a lub NIE do zawodów. Właściciel poświadcza na
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Karcie Kontroli Weteryneryjnej, że został poinformowany o fakcie dopuszczenia lub
nie psa/suki do zawodów. Ze względu na stan zdrowia psa, lekarz weterynarii jest osobą
uprawnioną do decydowania o możliwości udziału psa/suki w imprezie. Od takich
decyzji nie przysługuje odwołanie. Po każdej interwencji lekarskiej lekarz weterynarii
ponownie decyduje czy pies/suka jest zdolny/a do biegu czy nie i umieszcza kolejne
adnotacje w Karcie Kontroli Weterynaryjnej.
8.2. Podział na klasy
Na zawodach rangi krajowej Terenowych Wyścigów Chartów psy/suki biegają w podziale na
klasy opisane w Regulaminie Międzynarodowym FCI pkt. 1.4.2/8
8.3. Zasady przyznawania tytułów i wniosków CCWC
Wnioski i tytuły przyznawane w klasach (w podziale na płeć jeśli taki jest):
• wnioski CCWC i resCCWC
• tytuł “Coursingowy Mistrz (miejsce/nazwa imprezy) FCI-CACIL”
• tytuł “Coursingowy Wicemistrz (miejsce/nazwa imprezy) FCI-CACIL”
• tytuł “Coursingowy Mistrz (miejsce/nazwa imprezy) CSS”
• tytuł “Coursingowy Wicemistrz (miejsce/nazwa imprezy) CSS”
Minimalna liczba psów w rasie wymagana do przyznania tytułów to 4. W przypadku biegów
w systemie mieszanym CACIL-CSS przyznawany jest tylko tytuł dla zwycięzcy i zdobywcy 2
miejsca bez oznaczania klasy.
8.4. Łączenie biegów solo
Nie zaleca się łączenia biegów solo w klasach oraz w płciach w przypadku nieparzystej liczby
psów (nie dotyczy biegów w klasach MIX). Zalecane jest dopuszczenie do biegu
“sparingpartnera” czyli psa/sukę posiadającego/ą licencję coursingową, a niestartującego w
danych zawodach. Sparingpartnerem musi być pies/suka tej samej płci oraz należeć do tej
samej klasy co zawodnik.
8.5. Wytyczne co do terenu, podłoża, długości trasy
Na zawodach rangi krajowej zastosowanie mają kryteria uwzględnione w pkt. 3.4 Regulaminu
Międzynarodowego FCI.
8.6. Sędziowanie
Sędziowanie na zawodach krajowych jest zgodne z wytycznymi opisanymi w Regulaminie
Międzynarodowym FCI w pkt. 3.10
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8.7. Kary
Tylko sędziowie mogą nakładać kary zgodne z niniejszym Regulaminem. Nakładanie kar musi
się zawsze odbywać w wyniku decyzji większości sędziów. Sędziowie muszą w każdym
przypadku przyznać punktację biegnącym psom. Rodzaj kar i sposób ich nakładania został
szczegółowo opisany w Regulaminie Międzynarodowym FCI w pkt. 3.11. W przypadku
parzystej liczby sędziów i braku większości spór winien być rozpatrzony na korzyść psa/suki
(bez kary).
8.8. Wyniki i decyzje sędziów
Wyniki i decyzje komisji sędziowskiej podejmowane w trakcie zawodów reguluje Regulamin
Międzynarodowy FCI pkt. 1.8
8.9. Wpisy do licencji
Na zawodach rangi krajowej stosuje się następujące wpisy do licencji, uregulowane w
Regulaminie Międzynarodowym FCI pkt. 1.8:
• WDR - Wycofanie przez właściciela/handlera
• MWDR - Wycofanie ze względów zdrowotnych/medycznych
• DISM - Wykluczenie z zawodów
• DISQ - Dyskwalifikacja

9. CHAMPIONATY WYŚCIGOWE
9.1. Zasady przyznawania championatów
Tytuł Krajowy Champion Torowych Wyścigów Chartów przyznawany jest psom
posiadającym licencję wyścigową upoważniającą do udziału w Torowych Wyścigach Chartów.
Tytuł Krajowy Champion Terenowych Wyścigów Chartów przyznawany jest psom
posiadającym licencję wyścigową upoważniającą do udziału w Terenowych Wyścigach
Chartów.
Tytuły Krajowy Champion Torowych Wyścigów Chartów oraz Krajowy Champion
Terenowych Wyścigów Chartów przyznawane są przez GKSP na wniosek Podkomisji.
Przed uznaniem tytułów Podkomisja sprawdza, czy spełnione zostały warunki zgodnie z
niniejszym Regulaminem. W przypadku odmowy zatwierdzenia wniosku zawiadamia o tym
organizatorów i wnioskodawcę podając przyczyny.
Tytuły i dyplomy Krajowego Championa Torowych Wyścigów Chartów oraz Krajowego
Championa Terenowych Wyścigów Chartów przyznawany jest przez GKSP na podstawie
otrzymanej dokumentacji z Podkomisji.
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9.2. Zasady przyznawania wniosków
Wnioski CCWC oraz resCCWC na Krajowego Championa Torowych Wyścigów Chartów są
przyznawane na Torowych Wyścigach Chartów zgłoszonych zgodnie z niniejszym
regulaminem oraz zatwierdzonych przez GKSP jako wyścigi z prawem do przyznawania tego
wniosku.
Wnioski CCWC oraz resCCWC na Krajowego Championa Terenowych Wyścigów Chartów
są przyznawane na Terenowych Wyścigach Chartów zgłoszonych zgodnie z niniejszym
regulaminem oraz zatwierdzonych przez GKSP jako wyścigi z prawem do przyznawania tego
wniosku.
Wnioski CCWC wystawia się bez konieczności sprawdzania, czy pies/suka jest wpisany/a do
uznanej Księgi Rodowodowej.
9.3. Przyznawania wniosków na Torowych Wyścigach Chartów
Wniosek CCWC jest przyznawany najlepszemu psu w danej klasie/płci/podklasie.
Wnioski CCWC oraz resCCWC przyznaje się, gdy na starcie staną minimum 3 psy/suki w
rasie.
W przypadku, gdy na starcie staną więcej niż 3 psy/suki w każdej klasie, wnioski przyznaje się
odrębnie dla każdej z klas.
W przypadku, gdy na starcie staną więcej niż 3 psy/suki w każdej płci (dla każdej klasy osobno)
wnioski przyznaje się odrębnie dla każdej płci w danej klasie.
W przypadku, gdy na zawodach obowiązuje podział na podklasy wg wagi lub wg wzrostu
obowiązuje zasada: gdy na starcie staną więcej niż 3 psy/suki w każdej podklasie (dla każdej
płci w klasie osobno) wnioski przyznaje się odrębnie dla każdej podklasy w danej klasie i płci.
Wniosek rezerwowy CCWC (resCCWC) przyznawany jest drugiemu psu w każdej kategorii,
w której został przydzielony wniosek CCWC. Jeśli w dniu wyścigów pies/suka, który
otrzymał/a wniosek, spełnia warunki opisane w pkt. 9.5 w podpunktach 1) i 2), wniosek CCWC
przechodzi na zdobywcę resCCWC.
Wniosków nie przyznaje się w klasie Senior.
9.4. Przyznawania wniosków na Terenowych Wyścigach Chartów
Wniosek CCWC jest przyznawany najlepszemu psu w danej klasie/płci/podklasie.
Wnioski CCWC oraz resCCWC przyznaje się, gdy na starcie staną minimum 4 psy/suki w
rasie.

Strona 21 z 27

Główna Komisja Szkolenia ZKwP
Podkomisja ds. Wyścigów Chartów
Krajowy Regulamin Wyścigów Chartów

W przypadku, gdy na starcie staną więcej niż 4 psy/suki w każdej klasie, wnioski przyznaje się
odrębnie dla każdej z klas.
W przypadku, gdy na starcie staną więcej niż 4 psy/suki w każdej płci (dla każdej klasy osobno)
wnioski przyznaje się odrębnie dla każdej płci w danej klasie.
Wniosek rezerwowy CCWC (resCCWC) przyznawany jest drugiemu psu w każdej kategorii,
w której został przydzielony wniosek CCWC. Jeżeli w dniu wyścigów pies/suka, który
otrzymał/a wniosek, spełnia warunki opisane w pkt. 9.6 w podpunktach 1) i 2), wniosek CCWC
przechodzi na zdobywcę̨ resCCWC.
9.5. Warunki uzyskania tytułu Krajowy Champion Torowych Wyścigów Chartów
W celu uzyskania tytułu Krajowy Champion Torowych Wyścigów Chartów pies/suka musi
spełnić następujące warunki:
1) Otrzymać dwa wnioski CCWC na podstawie dwóch zwycięstw w Torowych
Wyścigach Chartów w dowolnej klasie.
2) Okres między uzyskaniem pierwszego i ostatniego wniosku CCWC uprawniającego
do otrzymania przez psa/sukę tytułu Krajowy Champion Torowych Wyścigów
Chartów musi wynosić co najmniej 6 miesięcy,
3) Otrzymać na dwóch wystawach, w tym na minimum jednej wystawie
międzynarodowej lub klubowej, niezależnie od liczby wystawionych konkurentów, w
klasie pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów, od dwóch różnych sędziów
ocenę co najmniej bardzo dobrą. Jedna z tych ocen musi być przyznana przed
otrzymaniem drugiego wniosku do championatu wyścigowego.
9.6. Warunki uzyskania tytułu Krajowy Champion Terenowych Wyścigów Chartów
W celu uzyskania tytułu Krajowy Champion Terenowych Wyścigów Chartów pies/suka musi
spełnić następujące warunki:
1) Otrzymać dwa wnioski CCWC na podstawie dwóch zwycięstw w Terenowych
Wyścigach Chartów w dowolnej klasie.
2) Okres między uzyskaniem pierwszego i ostatniego wniosku CCWC uprawniającego
do otrzymania przez psa/sukę tytułu Krajowy Champion Terenowych Wyścigów
Chartów musi wynosić co najmniej 6 miesięcy,
3) Otrzymać na dwóch wystawach, w tym na minimum jednej wystawie
międzynarodowej lub klubowej, niezależnie od liczby wystawionych konkurentów, w
klasie pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów, od dwóch różnych sędziów
ocenę co najmniej bardzo dobrą. Jedna z tych ocen musi być przyznana przed
otrzymaniem drugiego wniosku do championatu wyścigowego.
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9.7. Uzyskanie Championatów
Aby uzyskać tytuł i dyplom Krajowego Championa Wyścigów Chartów należy przesłać skan
podpisanego Wniosku o przyznanie tytułu Krajowego Championa Wyścigów Chartów wraz z
załącznikami na adres email Podkomisji.

10. MISTRZOSTWA POLSKI
10.1. Przyznawanie Mistrzostw Polski
Rangę Mistrzostw Polski w Torowych lub Terenowych Wyścigach Chartów przyznaje GKSP.
Organizator zgłaszając zawody w trybie opisanym w pkt. 6 Regulaminu zaznacza chęć
zorganizowania imprezy o randze Mistrzostw Polski.
Podkomisja po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami nadesłanymi w wyznaczonym
terminie przekaże do GKSP swoją propozycję spośród nadesłanych. Podkomisja wybierze
swoją propozycję mając na uwadze przede wszystkim różnorodność miejsc organizacji
Mistrzostw Polski.
Rangę Mistrzostw Polski mogą uzyskać co najwyżej 1 Torowe i 1 Terenowe Wyścigi Chartów
w roku kalendarzowym
10.2. Tytuły na Mistrzostwach Polski w Torowych Wyścigach Chartów
Na torowych Mistrzostwach Polski przyznawane są tytuły:
• Mistrz Polski Torowych Wyścigach Chartów (rok)
• Wicemistrz Polski Torowych Wyścigach Chartów (rok)
• Mistrz Polski Senior Torowych Wyścigach Chartów (rok) - w przypadku organizacji
klasy Senior
• Wicemistrz Polski Senior Torowych Wyścigach Chartów (rok) - w przypadku
organizacji klasy Senior
Powyższe tytuły przyznaje się, gdy na starcie staną minimum 3 psy/suki w rasie. W przypadku,
gdy na starcie staną więcej niż 3 psy/suki w każdej klasie, tytuły przyznaje się odrębnie dla
każdej z klas dodając (nazwę klasy) przed (rok). W przypadku, gdy na starcie staną więcej niż
3 psy/suki w każdej płci (dla każdej klasy osobno) tytuły przyznaje się odrębnie dla każdej płci
w danej klasie.
W przypadku, gdy na zawodach obowiązuje podział na podklasy wg wagi lub wg wzrostu
obowiązuje zasada: W przypadku, gdy na starcie staną więcej niż 3 psy/suki w każdej podklasie
(dla każdej płci w klasie osobno) tytuły przyznaje się odrębnie dla każdej podklasy w danej
klasie i płci dodając (nazwę podklasy) po (nazwa klasy) a przed (rok).
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10.3. Tytuły na Mistrzostwach Polski w Terenowych Wyścigach Chartów
Na Mistrzostwach Polski w Terenowych Wyścigach Chartów przyznawane są tytuły:
• Mistrz Polski Terenowych Wyścigach Chartów (rok)
• Wicemistrz Polski Terenowych Wyścigach Chartów (rok)
Powyższe tytuły przyznaje się, gdy na starcie staną minimum 4 psy/suki w rasie. W przypadku,
gdy na starcie staną więcej niż 4 psy/suki w każdej klasie, tytuły przyznaje się odrębnie dla
każdej z klas dodając (nazwę klasy) przed (rok). W przypadku, gdy na starcie staną więcej niż
4 psy/suki w każdej płci (dla każdej klasy osobno) tytuły przyznaje się odrębnie dla każdej płci
w danej klasie.

11. KWALIFIKACJE NA ZAWODY RANGI MISTRZOSTW ŚWIATA
Na zawody rangi Mistrzostw w pierwszej kolejności będą̨ nominowane psy/suki, które:
• zajęły trzy najwyższe lokaty w klasyfikacji Pucharu Polski w rasie lub płci w sezonie
poprzedzającym zawody,
• zdobyły tytuł Mistrza Polski w klasie CACIL lub w klasie CSS w rasie lub płci pod
warunkiem uczestniczenia w minimum 3 zawodach w sezonie (w kraju lub za granicą),
• w przypadku gdy pies/suka zajmuje jednocześnie miejsca 1-3 w Pucharze Polski oraz
miejsce 1 w Mistrzostwach Polski wówczas pod uwagę̨ brana jest lokata w Pucharze
Polski, a w kwalifikacji brane są pod uwagę̨ psy/suki z dalszych lokat (2-3) Mistrzostw
Polski, z zachowaniem warunku minimum 3 startów w sezonie (w kraju lub za granicą),
• w przypadku gdy psy/suki z pierwszych 3 miejsc Mistrzostw Polski zajmują
jednocześnie miejsca 1-3 w Pucharze Polski w kwalifikacji brany jest pod uwagę
pies/suka z 4 miejsca Pucharu Polski.
• które zostały zgłoszone przez właściciela w przewidzianym terminie. Podkomisja
bierze pod uwagę osiągnięte wyniki na zawodach w kraju i za granicą oraz stawki psów
na tychże zawodach, w okresie od początku roku poprzedzającym procedurę
kwalifikacji do dnia zgłoszenia. Podkomisja bierze pod uwagę zawody tego samego
typu, jak mistrzostwa których dotyczą kwalifikacji.
Kolejność oceny kryteriów:
1) wyżej punktowane będą lokaty uzyskane w liczniejszych stawkach w płciach
lub w mixie,
2) zawody międzynarodowe przed zawodami krajowymi,
3) zawody w kraju przed zawodami za granicą.
• w przypadku niemożności zakwalifikowania psów na podstawie zajętych lokat w
Pucharze Polski lub Mistrzostw Polski o końcowej liście zakwalifikowanych psów
decyduje podkomisja na podstawie zgłoszeń. Po opublikowaniu listy
zakwalifikowanych psów Podkomisja jest zobowiązana do przedstawienia kryteriów
wyboru psów.
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•

każdorazowo Podkomisja poda termin nadsyłania zgłoszeń najpóźniej do 28.02 roku w
którym odbywają się Mistrzostwa.

12. ZGŁASZANIE
WYSTAWACH

CHARTÓW

DO

KLASY

UŻYTKOWEJ

NA

12.1. Wystawy krajowe
Na wystawy krajowe i klubowe, organizowane przez ZKwP, do klasy użytkowej mogą być
zgłaszane charty posiadające zatwierdzony tytuł i dyplom Krajowego Championa Torowych
lub Terenowych Wyścigów Chartów lub certyfikat użytkowości. Do zgłoszenia na wystawę
należy dołączyć dyplom Krajowego Championa Wyścigów Chartów lub Krajowego
Championa Terenowych Wyścigów Chartów lub certyfikat użytkowości.
12.2. Wystawy międzynarodowe (CACIB)
Na wystawach międzynarodowych (CACIB) do klasy użytkowej mogą być zgłaszane charty
posiadające wyłącznie certyfikat użytkowości lub będące Międzynarodowym Championem
Wyścigów Chartów FCI. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dokumentu.
12.3. Wydawanie certyfikatu użytkowości
Certyfikaty użytkowości wydawane są przez ZG ZKwP na podstawie wyników
zweryfikowanych przez Główną Komisję Szkolenia Psów.
Certyfikat użytkowości wydawany jest dla psów będących własnością członków ZKwP, które
wypełniły kryteria uzyskania certyfikatu użytkowości na zawodach organizowanych w Polsce
lub za granicą zgodnie kryteriami zapisanymi w Regulaminie Międzynarodowym w pkt. 6.
Aby uzyskać Certyfikat Użytkowości należy przesłać skan podpisanego Wniosku o przyznanie
certyfikatu użytkowości wraz z załącznikami do biura Zarządu Głównego ZKwP na adres email
podany na stronie internetowej ZKwP.

13. DOPING
Każdy rodzaj dopingu jest zabroniony. Szczegółowe regulacje zostały zamieszone w
Regulaminie Międzynarodowym FCI pkt. 1.9.

14. PROTESTY
Decyzje sędziów oraz wyniki są ostateczne i niepodważalne.
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15. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OSOBY FUNKCYJNE
Do niniejszego punktu mają w całości zastosowanie regulacje przedstawione w pkt. 1.12.2
Regulaminu Międzynarodowego FCI.

16. OBOWIĄZKI I KARY
16.1. Obowiązki właścicieli
Właściciel psa/suki ma obowiązek przestrzegania zasad etyki i ogólnie przyjętych norm
dobrych obyczajów.
16.2. Prawa organizatora
Organizator ma obowiązek:
1) zorganizować i przeprowadzić zawody zgodnie z wytycznymi niniejszego Regulaminu
2) stosować zasady fair play mając na uwadze dobro psów i ich właścicieli
Organizator ma prawo nałożyć kary:
1) upomnienie uczestnika
2) wykluczenie zgłoszonego psa/sukę (psów/suk) z zawodów
3) złożenie wniosku od odpowiedniego organu Sądu Koleżeńskiego o wymierzenie kar
przewidzianych Statutem ZKwP
16.3. Przewidziane kary
Ukaranie właściciela psa/suki może również nastąpić w przypadku świadomego zatajenia
informacji o dyskwalifikacjach zgłoszonego do zawodów psa/suki.
W przypadku łamania zasad niniejszego regulaminu Podkomisja może złożyć wniosek do
odpowiedniego organu Sądu Koleżeńskiego o wymierzenie kar przewidzianych Statutem
ZKwP.
17. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1: Zasady przyznawania licencji operatora wabika
Załącznik nr 2: Karta Treningowa - wzór
Załącznik nr 3: Protokół z biegów treningowych - wzór
Załącznik nr 4: Protokół z biegów licencyjnych - wzór
Załącznik nr 5: Wniosek o wydanie licencji wyścigowej - wzór

Strona 26 z 27

Główna Komisja Szkolenia ZKwP
Podkomisja ds. Wyścigów Chartów
Krajowy Regulamin Wyścigów Chartów

Załącznik nr 6: Wniosek o zmianę klasy licencji wyścigowej - wzór
Załącznik nr 7: Karta Kontroli Weterynaryjnej - wzór
Załącznik nr 8: Sprawozdanie z zawodów - wzór
Załącznik nr 9: Rejestr dyskwalifikacji - wzór
Załącznik nr 10: Lista psów wskazanych do otrzymania wniosków – wzór
Załącznik nr 11: Licencja torowa - wzór
Załącznik nr 12: Licencja coursingowa - wzór
Załącznik nr 13: Wniosek o przyznanie tytułu Krajowego Championa Wyścigów Chartów wzór
Załącznik nr 14: Wniosek o przyznanie Certyfikatu Użytkowości - wzór
Załącznik nr 15: Wniosek o udział psa w Mistrzostwach Świata - wzór
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