NEDERLANDSE
VERENIGING
VAN HONGAARSE
STAANDE HONDEN

VIZSLA
Téma: Európa Kupa 2015

2015 június 15. Hétfő

Tisztelt Magyar, Angol, Ausztriai, Belga, Cseh, Dán, Német, Finn, Francia, Norvég, Olasz, Svéd, Szlovén, és
Szovák Rövidszőrű és Drótszőrű vizsla klub
A múlt hónapokban különböző Vadász Társasággal beszéltünk és büszkén közölhetjük Önökkel, hogy
elegendő nagyságú és mennyiségű mezőt tudunk biztositani a 2015-ös Európai Vizsla Kupa verseny
megrendezéséhez ami optimális körülmények között zajlhat le, természetes vaddal.
Szeretnénk meghívni Önöket, hogy vegyenek részt a Kupán Hollandiában ami
szeptember 10-11-12-én kerül megrendezésre Goes és Wolphaartsdijk területein.
Külömböző nemzetiségű bírókat kértünk fel a verseny bírálására, megteremtettük a CACIT versenyforma
megrendezéséhez szükséges feltételeket is.
A program a következő lesz:
Szeptember 9. 19:00 Érkezés és találkozó
Cím: Muidenweg 10, 4471 NM Wolphaartsdijk
20:00 Csapatkapitányok találkozója
21:00 Sorsolás a Field Trial Open osztályban versenyző csoportok részére
Szeptember 10. 08:30 A nemzeti csapatok bemutatása
10:00 Field Trial Open osztály versenye
18:00 Holland Vacsora
Szeptember 11. 08:30 Derby versenye
14:00 Exterieur elbírálása és vízi elhozások
19:00 Ünnepi Vacsora
Szeptember 12. 08:30 Field Trial Open osztály versenye
17:00 Eredményhírdetés
Szeptember 13. 10:00 Vizsla Klubkiállítás CAC címmel
Természetesen az EK megrendezése az FCI hollandiai szabályzatának figyelembevételével és
követelményeivel fog lezajlani. A szabállyzatot francia nyelven csatoljuk mellékleteként a meghívóhoz az
2006-ban bevezetett változtatásokkal, holland fordításban. Az angol fordítás folyamatban van.
A verseny hollandiai követelményekkel fog lezajlani. Így pár dologban el fog valószínűleg térni az eddig
megrendezett versenyek szabályzatától mint ez megszokott volt.
 Hollandiában szigorúan tilos tenyésztett fácánt és foglyot kihelyezni. A Hollandiai EK-án természetes
vadra fognak a kutyák dolgozni. A területek elegendő vadat biztosítanak a mezőkön a kutyák részére.
 A versenyen nem tudunk vadat lőni a kutyák részére, mivel a vadász szezon még nincsen nyitva ebben
az időpontban.
 A pont megszerzéséhez a kutya vezetőjének alarm pisztolyt kell használni a vadkelésnél, Hollandiában a
6 mm-es alarm pisztoly engedélyezett.
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A pont megszerzése után a kutyának ugyan abban a mezőben hideg vaddal történő fácán vagy vad
kacsa aportot kell teljesítenie.
A Derby versenyen csak a 2013.július 1. - 2014.december 10. között született kutyák vehetnek részt.
A Derby futamban a kutyák nem tudnak (CACT/CACIT) cimet szerezni.

A verseny ára 200,- Euro résztvevőként a Field Trial Open osztályban, “all inclusive” 3 napos teljes ellátással.
A verseny ára 150,- Euro résztvevőként a Derby osztályban, ami szintén 3 napos, “all inclusive” 3 napos
teljes ellátással. Így az ár többek között a frissítők, ebédek, vacsorák árait tartalmazzák a három
versenynapra, a közös ünnepi vacsorával együtt. A versenyzők ezért az összegért észt vehetnek ennek az
összegnek a keretében a Vizsla klub klubkiállításán Szeptember 13-án (KCM).
A vendégek részére akik kutya nélkül szeretnének az Európa kupára jönni biztosítani tudjuk az ebédeket,
vacsorákat és a közös ünnepi vacsorát együtt 90,- euróért.
Ha csak a versenyre szeretne benevezni ebédek, vacsorák és frissítők nélkül, akkor:
A Field Trial Open osztály verseny ára 145,- Euro, ami csak a 2 napos verseny díjat tartalmazza és a 3 napos
ebédet.
A Derby verseny ára 75,- Euro, ami tartalmazza a verseny díjat és csak a szeptember 11.-i ebédet.
Beíratkozni a vizsla klub honlapján keresztül lehetséges.
Ha megadják csapatkapitányuk nevét, e-mail címét és a rendezvényre beíratott kutyák létszámát, akkor
elkülkjük Önöknek a beíratkozáshoz szükséges papírokat.
Ha vizslák jönnek akik csak a Klub kiállításon szeretnének részt venni, akkor a következő linket tudják
használni.
Kérjük Önöket, hogy a linkken keresztül adják meg nekünk a kutyák adatait.
Törzskönyvet, egészségügyi adatokat és egy jó fényképet a versenyre beíratott kutyáról.
Szeretnénk egy katalógust készíteni amit a versenyzőknek adunk majd ki.
A versenyre augusztus 15-ig lehet jelentkezni.
Mivel a kutyáknak természetes vadra kell a versenyen dolgozniuk és nem kihelyezett vadra, szeretnénk
országonként 5 Field Trial Open osztályban versenyző kutyát meghívni és maximálisan 3 a Derbyben induló
kutyát. Amennyiben úgy tűnik, hogy a jelentkezők száma alacsony lesz, abban az esetben lehetséges lesz
egy extra csapat megtervezése. Ha erről van szó, kérjük jelezze ezt is jelentkezésénél.
Szeretnénk mindent megfelelően megszervezni a verseny előtt, így arra kérjük Önöket hogy minél hamarabb
jelezzék jelentkezési szándékukat. Augusztus 15e után közöljük a teljes programot, a bírók és versenyzők
névsorával együtt.
A mellékletben javasolunk néhány kempinget, hotelt ahol meg tudnak szállni a verseny időpontja alatt.
Kérdéseikkel a következő email címen tudnak minket elérni: EC2015@magyar-vizsla.nl
Várjuk jelentkezésüket,
Üdvözlettel,
Herman Obbink

Elnök nevében Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden ‘Vizsla’
M: 0031615187875 | Algemeen correspondentieadres: Kerkstraat 1, 3454 VE De Meern

Commissie Gebruikshonden | Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden ‘Vizsla’
E-mailadres: gebruikshonden@magyar-vizsla.nl
3

Algemeen correspondentieadres: Kerkstraat 1 3454 VE De Meern
Algemeen e-mailadres: bestuur@magyar-vizsla.nl

NEDERLANDSE
VERENIGING
VAN HONGAARSE
STAANDE HONDEN

VIZSLA
Találkozási helyszín
Camping ‘De Heerlijkheid van Wolphaartsdijk’
Muidenweg 10, 4471 NM Wolphaartsdijk

Google Mapban ezt a címet adják meg: Muidenweg 10, 4471 NM Wolphaartsdijk
Coördinaten: 51°32'31.9" N 3°46'50.3"E of N 51.542195 E 3.7806321
Link: https://www.google.nl/maps/place//@51.542195,3.7806321,10z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0

Szálláslehetőségek
Kempingen:
www.heerlijkheidwolphaartsdijk.nl
Wolphaartsdijk
NINCSEN lehetőség sátor vagy karaván bérlésére ebben a kempingben.
www.deveerhoeve.nl
Wolphaartsdijk
Ebben a kempingben lehetőség van sátor vagy karaván bérlésére, kutyánkként 4,25 eurót számolnak fel
naponta.
www.campingveersemeer.nl
Wolphaartsdijk
Ebben a kempingben lehetőség van sátor, karaván vagy ház bérlésére, kutyánkként 2,50 eurót számolnak
fel.
Hotel
Goes
www.hotelgoes.nl
Kutyák a szobában tartózkodhatnak.(http://www.hotelgoes.nl/faciliteiten/honden/).
A hotel kb 12 percre van Wolphaartsdijktól.
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