Windhondenvereniging Coursing Nienoord Leek
Internationale CACIL Herfstcoursing, zaterdag 19 en
zondag 20 oktober 2019
Organisator

Windhondenvereniging Coursing Nienoord Leek

Plaats

Recreatiepark Ronostrand, Amerika 16, 9342 TC Een
(navigatiecoördinaten: 53’6’0’’N 6’22’19’’E)

Aanvang

Beide dagen 10.00 uur
Dierenartscontrole en inschrijving:
Voor honden die op zaterdag lopen: vrijdagavond vanaf 19.00 uur
en zaterdagmorgen van 8.00 tot 9.00 uur.
Voor honden die op zondag lopen: zaterdagavond vanaf +/- 19.30
uur (na de prijsuitreiking) en zondagmorgen van 8.00 uur tot 9.00
uur.

Aard wedstrijd

Internationaal met CACIL en CACNL, FCI puntensysteem

Leeftijden

Whippet, Italiaanse Windhond, Cirneco dell’Etna, Basenji en
Podengo Portugues vanaf 15 maanden, alle andere rassen vanaf 18
maanden.

Rassen

Alle rassen genoemd in het Internationale en Nationale Coursing
Reglement

Plus-klasse

Whippets en Italiaanse Windhonden die te groot zijn dienen zich in
de Plus-klasse aan te melden.

Zaterdag 19 oktober

Afghaanse windhond, Azawakh, Basenji, Barsoi, Galgo Español,
Saluki, Sloughi, Whippet Plus - Sprinter/National Klasse

Zondag 20 oktober

Chart Polski, Cirneco dell'Etna, Deerhound, Greyhound, Ierse
Wolfshond, Italiaanse windhond, Italiaanse windhond -

Sprinter/National klasse, Magyar Agár, Pharao hond, Podenco
Canario, Podenco Ibicenco, Podengo Português, Whippet
Let op

De indeling van de rassen kan nog wijzigen als gevolg van de
definitieve aantallen inschrijvingen in de verschillende klassen.

Terrein

Twee parcoursen, zandstrand met gedeeltelijk gras

Haastechniek

Twee parcoursen, sleephaas via klossen, open systeem

Afstanden

Twee parcoursen, 400-700 meter voor kleine rassen, grote rassen
500-1000 meter

Inschrijfgeld

Nederlands Kampioenen en Plus Kampioenen 2019 gratis. Winnaars
Holland Cup 2019 bij 4 of meer deelnemers in hun klasse gratis.
Eerste hond € 20,00, elke volgende hond van dezelfde eigenaar €
17,50, programmablad € 1,50

Prijzen

Sportprijzen voor de finalisten, attentie voor elke deelnemer.

Keurmeesters

Zaterdag en Zondag: Herman Grootaers, Robert Rijnberk, Jamara
Admiraal, Han Brom, Erik Hamelers, Klaus Nowack (DE), Heidrun
Nowack (DE)

Coursingleider

Els den Boer-Siebel en Frie den Boer

Sluitingsdatum inschrijving

Woensdag 9 oktober 2019, 20.00 uur of wanneer het maximum
aantal in te schrijven honden bereikt is – Inschrijven:
https://www.coursing.nl/online-inschrijven-internationale-cacilherfstcoursing-2019

Overnachten

Recreatiepark Ronostrand heeft uitstekende mogelijkheden om te
overnachten met caravans, campers en tenten. De camping is van
alle luxe voorzien. Overnachten tijdens de Herfstcoursing
kost €22,50 (inclusief toeristenbelasting) per eenheid per nacht,
incl. personen, honden, elektra en WiFi. Graag op het online
inschrijfformulier aangeven of je blijft overnachten en je verwachte
aankomst- en vertrekdatum. Er zijn geen beperkingen aan
de aankomst- en vertrekdatum en -tijden, bij aankomst en
vertrek svp melden bij de receptie. Bij de receptie zijn tevens de
toegangscodes voor de gratis WiFi verkrijgbaar. Het restaurant is
vanaf vrijdag geopend.

