Regulamin Biegów Terenowych ras afrykańskich
Celem niniejszego regulaminu jest ukazanie piękna gonitwy z elementami próby
osaczenia zwierzyny. Ocenie podlega zręczność, szybkość, wytrzymałość,
podążanie za wabikiem i zaciętość w naturalnych warunkach terenowych.
DOBÓR TERENU
Do przeprowadzenia wyścigów najodpowiedniejsza jest duża, równa, płaska lub
położona na lekkim wzniesieniu łąka. Może być ona porośnięta pojedynczymi
lub grupami krzaków. Trasę biegu trzeba wówczas zaprojektować tak, aby
omijała krzaki szerokim łukiem, nie stwarzając tym samym zagrożenia dla
biegnących psów. Podłoże musi być pozbawione widocznych uszkodzeń i
kamieni. Na trasie mogą znajdować się widoczne przez psa przeszkody
terenowe.
2. USTAWIENIA TRASY:
- długość toru w zależności od rasy i klasy :
duże rasy : do 900 m (RR i charty)
małe rasy (basenji)
oraz klasy młodzieży i weteranów : do 500 m
- odległość między blokami nie mniejsza niż 50 m
- pierwsza i ostatnia prosta około 100 m.
Tor składa się z 7 do 10 bloków, tworzących zmiany kierunków. Przy zmianie
kierunków toru wartość kątowa na bloku musi być powyżej 60 stopni.

3. ZAPLECZE STARTOWE
Powinno znajdować się w miejscu uniemożliwiającym psom obserwowanie
trasy biegu. Właściciel odpowiedzialny jest za spokojne zachowanie się psa
oraz zapobieżenie wtargnięcia na trasę biegów. Pies powinien być do dyspozycji
na starcie w odpowiednim czasie.

4. Ogłoszenie

Biegów Terenowych ras afrykańskich

Zawiadomienie o organizacji biegów powinno zawierać:
- adres organizatora
- miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia imprezy,
- nazwisko sędziego,
- termin nadsyłania zgłoszeń, adres organizatora;
- wysokość opłaty startowej,
- dane o torze,
- przewidywane nagrody,
- zastrzeżenie odpowiedzialności,
Organizator biegów konkursowych może wysłać zawiadomienie o imprezie po
uzyskaniu zgody Klubu na jej organizację.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W biegach konkursowych mogą brać udział psy:
a) klasa młodzieży:
- duże rasy powyżej 15 m-cy
- małe powyżej 12 m-cy
b) psy dorosłe:
- psy ras dużych w wieku od 18 miesięcy (RR, charty)
- psy raz małych w wieku od 15 mcy (basenji)
c) klasa weteranów :
- powyżej 7 roku
posiadające rodowód lub metrykę Związku Kynologicznego w Polsce.

Psy podczas trwania imprezy pozostają pod opieką lekarza weterynarii.
Przed startem psy muszą przejść kontrolę lekarsko-weterynaryjną. Decyzja
lekarza weterynarii o niedopuszczeniu psa do zawodów jest ostateczna.

6. ZASADA DOBORU PARY , START, PROWADZENIE WABIKA
Startujące psy nie musza być tej samej płci.
Powinny być własnością jednej osoby lub być zaprzyjaźnione, mieć
doświadczenie we wspólnej pracy, nie wykazywać wzajemnej agresji.
Psy startują w czaprakach w kolorze białym jeden a drugi w czerwonym, wabik
startuje z tyłu, z odległości okło15 metrów, linia przebiegu z lewej lub prawej
strony startujących psów . Moment startu wabika jest niezauważalny dla psów.
Starter ma za zadanie odpowiednie ustawienie zawodników i zasygnalizowanie
gotowości psów do biegu operatorowi maszyny naciągającej wabik.
Ze względów bezpieczeństwa wabik należy w miarę szybko ściągać z bloków
kierunkowych, prowadzić go blisko około 5 metrów przed psem i nie pozwolić
go złapać.
Kawałek skóry zwierzęcej na wabiku
7. POWTARZANIE BIEGU
W przypadku, gdy zawiedzie naciąg wabika bieg musi być powtórzony.
W innych przypadkach o ewentualnej konieczności powtórzenia biegu decyduje
sędzia.
8. DYSKWALIFIKACJA
Dyskwalifikacji podlegają psy, które atakują partnera i uniemożliwiają
kontynuowanie gonitwy oraz nie wykazują zainteresowania wabikiem.
Upadek czy obrona przed atakiem nie są przyczyną dyskwalifikacji.

Psy, które wtargnęły na tor podlegają wykluczeniu z zawodów na ten dzień
wraz z anulowaniem dotychczas zdobytych punktów.
Jeśli jeden z psów został zdyskwalifikowany lub wykluczony, drugi jest
oceniany zgodnie z regulaminem.
9. ZASADY KLASYFIKACJI
Psy startują tylko raz na danym torze .Następny bieg przebiega na zmienionej

trasie. Psy otrzymują ocenę po każdym biegu. Przewidziane są dwa biegi .
Sędzia ocenia psy podczas biegu według następujących kryteriów:
- zręczność -

do 20 pkt

- szybkość - do 20 pkt
W ocenie szybkości bierze się pod uwagę liczbę wykonywanych ruchów i
tempo posuwania do przodu. Pies powinien biec nisko mocno rozciągnięty i
zmuszający „zwierzynę” do zwiększenia prędkości ucieczki z „pola”. Szybkość
najwyższa psa oceniana jest w stosunku do szybkości drugiego psa; psy muszą
nawzajem się wyprzedzać i wychodzić na prowadzenie, kontrola biegu
„zwierzyny” i prowadzącego psa.
-wytrzymałość do 20 pkt
Zdolność psa do ukończenia coursingu w dobrej kondycji fizycznej i
psychicznej.
- podążanie za wabikiem do 20 pkt
- zaciętość – do 20 pkt
10. KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Suma punktów zdobytych przez poszczególne psy w dwu biegach jest podstawą
do określenia kolejności zajętych miejsc przez zawodników w pokazach.
11. FUNKCYJNI
•sędzia,
•lekarz weterynarii,
•obsługa wabika,
•starter.
Jeśli sędzia uzna za konieczne, może mianować obserwatorów toru.
12. Lekarz weterynarii
Podczas trwania biegów konkursowych obecność lekarza weterynarii jest
obowiązkowa. Lekarz weterynarii dopuszcza psy do startu oraz zapewnia stałą
opiekę weterynaryjną w czasie trwania biegów konkursowych.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organizatorzy oraz osoby funkcyjne nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki
psów , właścicieli, obsługi, ani za utratę psa w wyniku ucieczki.

