KRAJOWY REGULAMIN WYŚCIGÓW CHARTÓW
w
Związku Kynologicznym w Polsce
I.WSTĘP
I.I
Na organizowanych przez oddziały Związku Kynologicznego w Polsce torowych i
terenowych wyścigach chartów obowiązują zasady zawarte w MIĘDZYNARODOWYM
REGULAMINIE TOROWYCH I TERENOWYCH WYŚCIGÓW CHARTÓW FCI oraz
niniejszym regulaminie. Krajowe regulacje zawarte w niniejszym regulaminie mają za
zadanie uściślenie zasad podanych w Międzynarodowym Regulaminie Torowych i
Terenowych Wyścigów Chartów.
I.II
Na organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce torowych i terenowych
wyścigach chartów powinna pracować jedynie kadra doświadczonych osób funkcyjnych,
którzy uzyskali odpowiednie przeszkolenie na kursach i szkoleniach oraz uzyskali
uprawnienia na egzaminach organizowanych przez ZKwP.
II. ZASADY OGÓLNE
II.I OPIEKA WETERYNARYJNA
Opieką weterynaryjną należy objąć wszystkie zgłoszone do wyścigów psy. Zakres opieki
weterynaryjnej na torowych i terenowych wyścigach chartów reguluje Międzynarodowy
Regulamin Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI pkt 7.4 i dotyczy on
organizacji imprez wszelkiej rangi w Polsce.
II.II ZGŁOSZENIA PSÓW NA ZAWODY
Zgłoszenie psa na zawody i próby licencyjne organizowane w Polsce przez oddziały ZKwP
odbywać się może tylko i wyłącznie przez stronę internetową wskazaną przez komisję ds.
wyścigów chartów.
II.III KAGAŃCE
Zgodnie z pkt 1.2 Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów
Chartów FCI Główna Komisja Szkolenia Psów zwalnia charciki włoskie z obowiązku
zakładania kagańców na torowych i terenowych wyścigach organizowanych przez
Związek Kynologiczny w Polsce.
II.IV DOPING
1. Wszelkie formy dopingu są zabronione.

2. Zgodnie z Międzynarodowym Regulaminem Torowych i Terenowych Wyścigów
Chartów FCI pkt 1.10 kontrola antydopingowa może być prowadzona na każdych
torowych i terenowych wyścigach chartów.
3. Psy w trakcie leczenia, tj. przyjmujące jakiekolwiek leki nie mogą być zgłoszone do
udziału w zawodach. W razie pozytywnego wyniku badania antydopingowego psa,
zostaną zastosowane odpowiednie sankcje wobec nich i właścicieli.
4. Badanie pobranego materiału w kierunku ewentualnego stosowania dopingu należy
zlecić
placówce
posiadającej
odpowiednie
uprawnienia.
5. W stosunku do właściciela psa wyznaczonego do kontroli antydopingowej, który
odmówił przedstawienia psa do kontroli bądź utrudniał jej przeprowadzenie zostaną
zastosowane sankcje identyczne jak w przypadku stwierdzenia wyniku pozytywnego (
dotyczy to sankcji w stosunku do psa i właściciela).
6. Środki farmakologiczne uważane za doping to:
- środki działające na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy
- środki działające na układ wegetatywny
- środki działające na układ pokarmowy
- środki działające na układ krążenia
- środki działające na układ ruchu
- środki przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe, antybiotyki i preparaty
przeciwgrzybicze
- środki wpływające na krzepliwość krwi
- środki przeciwhistaminowe
- środki moczopędne
- środki miejscowo znieczulające
- środki powodujące zmianę naprężenia mięśni, miorelaxantia
- środki stymulujące oddychanie
- hormony płciowe
- antybiotyki
- kortykosterydy, środki wpływające na ich wydzielanie i ich pochodne syntetyczne
7. W przypadku stwierdzenia wyniku pozytywnego w stosunku do właściciela psa i psa
zostaną zastosowane następujące sankcje:
- obciążenie kosztami badania antydopingowego
- zakaz brania udziału w wyścigach (dotyczy psa i właściciela) na czas nie krótszy niż 3
lata. Karę orzeka Sąd Koleżeński działający przy ZKwP na wniosek organizatora
wyścigów.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje właścicielowi psa odwołanie w terminie
najpóźniej 14 dni od wydanego orzeczenia wysłane na adres: Zarządu Głównego Związku
Kynologicznego w Polsce. W przypadku zastosowania sankcji dyscyplinarnych wobec
właściciela psa oraz psa, ZKwP zgodnie z pkt. 1.10.4 Międzynarodowego Regulaminu FCI
wyścigów chartów zawiadomi o tym Sekretariat CdL
III. LICENCJE
III.I
Dopuszcza się zgłoszenie do biegów licencyjnych, jak i start w torowych i terenowych
wyścigach chartów śródziemnomorskich ras psów z grupy V: pies faraona, podenco
kanaryjski, podenco z Ibizy, cirneco dell’etna. Psy wymienionych ras można zgłaszać na
zawody rangi międzynarodowej, jednak bez możliwości przyznania CACIL.

III.II
Do prób licencyjnych mogą przystąpić rasy psów wymienione wyżej, które ukończyły 12
miesięcy – dla chartów angielskich whippet oraz charcików włoskich i wiek 15 miesięcy dla
pozostałych ras.
III.III
Kartę licencyjną - licencję wyścigową (koloru zielonego) wydaje się dla psa, który w
próbach licencyjnych wykazał się umiejętnością przebiegnięcia samotnie całego dystansu,
startując z boksu w kagańcu i czapraku. Po samotnym biegu pies musi pokonać ten
dystans w towarzystwie psa tej samej rasy, posiadającego ważną licencję wyścigową. W
przypadku braku sparing partnera tej samej rasy, dopuszcza się bieg zespołowy ze
sparing partnerem innej rasy również z ważną licencją wyścigową.
W przypadku wyścigów torowych dopuszcza się podejście do prób licencyjnych za
granicami kraju pod warunkiem otrzymania zgody KUS i karty prób licencyjnych. Biegi solo
i zespołowy, muszą być przeprowadzone i zaliczone w tym samym dniu.
Kartę licencyjną - licencję coursingową (koloru żółtego) wydaje się dla psa, który w
próbach licencyjnych wykazał się umiejętnością przebiegnięcia samotnie całej trasy,
startując w kagańcu i czapraku. Po samotnym biegu pies musi pokonać całą trasę w
towarzystwie psa tej samej rasy, posiadającego ważną licencję wyścigową lub
coursingową. W przypadku braku sparing partnera tej samej rasy, dopuszcza się bieg
zespołowy ze sparingpartnerem innej rasy również z ważną licencją wyścigową Biegi solo
i zespołowy, muszą być przeprowadzone i zaliczone w tym samym dniu.
Przyjmuje się jako obowiązującą zasadę, że pies posiadający licencję wyścigową może
brać udział na podstawie tej licencji w terenowych wyścigach chartów (coursing),
natomiast pies posiadający licencję coursingową nie może na jej podstawie brać udziału w
wyścigach torowych.
Jeżeli pies posiadający licencję coursingową spełni wymogi otrzymania licencji
wyścigowej, wtedy licencja coursingowa zostaje anulowana i wystawia się licencję
wyścigową.
III.IV
Licencje wydawane są przez komisję ds. wyścigów chartów Głównej Komisji Szkolenia
Psów Związku Kynologicznego w Polsce poprzez rejestratora licencji wyścigowych na
podstawie protokołu oddziału z przeprowadzonych prób licencyjnych.
Zaliczenie (lub nie) biegu licencyjnego sędzia wpisuje słownie do protokołu prób
licencyjnych. Organizator prób licencyjnych jest zobligowany do przesłania w/w protokołu
do rejestratora licencji w terminie 14 dni. Właściciel psa musi przesłać w okresie nie
dłuższym niż trzy miesiące od odbytej próby licencyjnej wniosek o wydanie licencji (
wniosek do pobrania na stronie KUS), potwierdzenie opłaty członkowskiej w ZKwP za
dany rok, ksero rodowodu oraz opłaty za wydanie licencji do rejestratora w celu wydania
licencji. Po tym okresie uprawnienia do otrzymania licencji ulegają przedawnieniu.
Książeczki biegów licencyjnych zostają zniesione dla licencji wykonywanych w kraju. Będą
wydawane wyłącznie dla psów ubiegających się o zgodę KUS na zaliczenie biegów
licencyjnych (licencja wyścigowa) na torach FCI poza granicami Polski.
Wydanie licencji jest odpłatne poprzez wniesienie ustalonej opłaty (1/3 obowiązującej
składki członkowskiej w danym roku) na konto Zarządu Głównego Związku

Kynologicznego w Polsce. Ważność licencji wyścigowej musi być corocznie potwierdzana
przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego przez oddział ZKwP, w którym pies jest
zarejestrowany odpowiednim wpisem w książeczce licencyjnej.
IV. POMIAR PSÓW
Pomiaru wysokości w kłębie chartów angielskich whippet i charcików włoskich należy
dokonywać zgodnie z pkt. 1.5 Międzynarodowego Regulaminu FCI wyścigów chartów. W
ZKwP pomiar dokonywany jest wyłącznie w terminach i miejscach ustalonych przed
rozpoczęciem sezonu wyścigowego przez komisję ds. wyścigów chartów. Pomiarów
dokonują powołani przez KUS sędziowie w obecności protokolanta oraz osoby
przedstawiającej psa do pomiaru zgodnie z instrukcją zawartą w wymienionym powyżej
punkcie regulaminu. W przypadku psów rasy whippet i charcik włoski w wieku powyżej 24
miesięcy, które przystępują do biegów licencyjnych dokonuje się tylko jednego pomiaru
wysokości w kłębie i wynik tego pomiaru jest wynikiem ostatecznym.

Dopuszcza się złożenie protestu na pomiar. Taki protest składany jest pisemnie do komisji
ds. wyścigów chartów oraz GKSP po uiszczeniu kaucji w wysokości 1000 zł. Komisja w
porozumieniu z GKSP wyznacza skład komisji, termin i miejsce pomiaru psa. Kaucja jest
zwracana osobie składającej protest tylko i wyłącznie w przypadku błędnego pomiaru,
który został zakwestionowany.
V. ZGŁOSZENIE WYŚCIGÓW CHARTÓW – KALENDARZ
Zgłoszenie chęci organizacji torowych i terenowych wyścigów chartów odbywać się może
poprzez wypełnienie karty zgłoszenia imprezy kynologicznej, umieszczonej na stronie
komisji oraz wysłanie jej na adres / mail komisji ds. wyścigów chartów oraz ZG ZKwP
poprzez upoważnione za szkolenia osoby w odpowiednich oddziałach.
Dla imprez międzynarodowych jest to termin 30 lipca roku poprzedzającego, dla imprez
krajowych 15 września roku poprzedzającego.
VI. WYŚCIGI TOROWE
Na wyścigach torowych rangi krajowej dopuszcza się obecność dwóch obserwatorów toru.
VII. ZGŁASZANIE CHARTÓW DO KLASY UŻYTKOWEJ NA WYSTAWACH
Na wszystkich rodzajach wystaw krajowych i klubowych organizowanych przez ZKwP do
klasy użytkowej mogą być zgłaszane charty posiadające zatwierdzony tytuł i dyplom
krajowego Championa Wyścigów Chartów lub certyfikat użytkowości. Do zgłoszenia
wystawowego należy dołączyć kserokopię dokumentu.
Na wystawach międzynarodowych ( CACIB ) do klasy użytkowej mogą być zgłaszane
charty posiadające wyłącznie certyfikat użytkowości lub będące Międzynarodowym
Championem Wyścigów Chartów FCI. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię
dokumentu.
Certyfikat użytkowości dla chartów wystawiany jest przez Zarząd Główny ZKwP na
wniosek komisji ds. wyścigów chartów zgodnie z pkt. 6 Międzynarodowego Regulaminu
Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI. W klasie sprinter certyfikat nie jest
przyznawany.

VII. TYTUŁY
VII.I
GKSP na pisemny wniosek Zarządu Oddziału przyznaje prawo zorganizowania Mistrzostw
Polski w torowych lub terenowych wyścigach chartów. Przy wyrażaniu zgody na
organizację Mistrzostw Polski należy brać pod uwagę czy organizator zapewnia przeprowadzenie imprezy zgodnie z obowiązującymi regulaminami.
VII.II
Tytuł Mistrza Polski w torowych wyścigach chartów przyznawany jest wtedy, gdy na
starcie staną minimum 3 charty w rasie i płci. W przypadku mniejszej liczby psów i suk
rozgrywa się bieg łączony o jeden tytuł. Minimalna liczba psów, które stanęły na starcie 3
charty.
Tytuł Mistrza Polski w terenowych wyścigach chartów (coursing) przyznawany jest
zwycięzcy wtedy, gdy w danej rasie biorą udział minimum dwie pary psów lub suk. W
przypadku mniejszej liczby psów i suk rozgrywa się biegi łączone i przyznawany jest jeden
tytuł dla zwycięzcy. Minimalna ilość psów, które stanęły na starcie 4 charty.
VII.III
Zgodnie z pkt. 1.5.3 Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów
Chartów FCI wprowadza się klasę sprinter dla chartów angielskich whippet i charcików
włoskich, które przekroczyły wzrost określony w w/w regulaminie. Charty te mogą
otrzymać tytuł Mistrza Polski.
VII.IV
Wniosek CCWC i res.CCWC jest przyznawany w każdej klasie i rasie, w której na starcie
stanęły ilości psów opisane w regulaminie przyznania tytułu Krajowego Championa
Wyścigowego.
Tytuł Krajowego Championa Wyścigów regulowany jest odrębnym regulaminem.

VIII.KARY
Zgodnie z Międzynarodowym Regulaminem Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów
pkt 3.8 stosuje się odpowiednie sankcje i kary, które są opisane w w/w regulaminie.
Za zakłócanie biegów na torowych i terenowych wyścigach chartów (dotyczy m.in.
wbiegnięcia na tor psa nie uczestniczącego w biegu oraz nie stawienie się na czas na
starcie) organizator może wykluczyć psa z wyścigów w dniu imprezy.

Krajowy Regulamin Wyścigów Chartów został przyjęty przez Zarząd Główny ZKwP w dniu
uchwałą Plenum ZG i obowiązuje z chwilą jego ogłoszenia.
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