Udtagelse til EM i Holland 21-24 oktober 2021
Danmark må sende op til 6 hunde pr race og køn afsted (i alt 12 pr. race).
For at kunne deltage skal hunden have deltaget i 2 konkurrencer inden udtagelsesdagen.
Er der flere hunde der er interesseret, gælder følgende udtagelsesregler, hvor de 6 hunde
med højest point, får lov til at komme af sted.
Point regnes ud på udtagelsesdagen. Konkurrencer indenfor de sidste 365 dage danner
grundlag for udregningen. Udtagelsesdagen er 7 dage før den officielle tilmeldingsfrist som
fremgår af invitationen som bliver udsendt af det arrangerende land. Har man deltaget i
konkurrencer i udlandet, påhviler det at deltageren SELV at huske at tage HELE
resultatlisten for sin race med hjem, og sørge for LC udvalget har den senest 14 dage efter
konkurrencen. LC-udvalget har ansvaret for at opdatere resultaterne på Myndeklubben en specialklub under DKK Glemmes de udenlandske resultater, kan LC-udvalget ikke
drages til ansvar for dette.
På grund af Covid19 situationen har LC udvalget besluttet følgende i forbindelse med
årets EM:
Ovenstående regler danner grundlag for udtagelse til landsholdet.
Vores udtagelsesdag er den 13.8.2021 og dermed også sidste tilmelding frist.
Deltager gebyr på 60 Euro pr hund, som skal betales senest 20 august til Karin Jansz.
Er der på udtagelsesdagen ledige pladser i en race/køn, ser vi på pointsituationen på
udtagelsesdagen der var gældende for det EM i april 2020: 31.3.2020, som måtte
udsættes. Hundene med flest point har første ret til de ledige pladser.
Er der flere ledige pladser, kan hunde der inden udtagelsesdagen kun har deltaget i 1
konkurrence tilmeldes. De skal dog inden 07.10.2021 have gennemført den anden
konkurrence. Gennemføres den konkurrence ikke kan hunden ikke deltage og
tilmeldingsgebyret er tabt.
Er du interesseret i at deltage, kontakt Karin Jansz: karin.jansz@rashwas.dk.
Information kan du finde på den officielle hjemmeside: FCI European Coursing
Championship 2021 – FCI European Coursing Championship 2021

