
 

 

 

FCI Coursing Világbajnokság 2022 és CSS Coursing Világgyőztes 2022 – Finnország 

 
Rendező: Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.) 
 
Szervező: Finn Kennel Klub – Finn Agár Egyesület, együttműködésben a MOSH-sal és az OSVKH-val. 
 
Szabályzat:  FCI Nemzetközi Agárverseny- és Coursing Szabályzat, érvényes: 2022.01.01-től. 
 
Covid-19 információk:  https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/current-restrictions/travel-to-and-

from-finland 
  
Helyszín:  Top Camping WCC 2022 Event Center, Tuomipakkaintie 20, 85100 Kalajoki, Finnország.  
 Google térkép: https://goo.gl/maps/CVpjbDN7L1R6tR9h7 
 Kalajoki Hiekkasärkät, Pálya: Matkailutie 222, 85100 Kalajoki, Finnország GPS koordináták: 

64.23831141177271, 23.817131654698205 
 
Hivatalos weboldal: www.wcc2022.fi 
 
FCI delegált: Jonny Hedberg (Svédország) 
 
Versenyvezető: Anu Lehto (Finnország) 
 
Bírók:  A nemzeti szervezetek által beküldött bírói listák alapján 
 (FCI szabályzat §4.8, §4.8.3, §7.7, §1.12). 
 

Ideje:  2022. május 27-28-29. (péntek-szombat-vasárnap) 

 
Fajtabeosztás:  CSS Coursing Világgyőztes 2022 

 

2022. május 27. péntek (kezdés 9 órakor):  
CSS osztály: afgán agár, azawakh, orosz agár, Cirneco dell’Etna, lengyel agár, spanyol agár, 
angol agár, magyar agár, fáraókutya, Podenco Canario, Podenco Ibicenco, skót szarvasagár, 
ír farkasagár, kis olasz agár, perzsa agár, arab agár, whippet  
 
FCI Coursing Világbajnokság 2022 
 

2022. május 28. szombat (kezdés 9 órakor): 
CACIL osztály: skót szarvasagár, ír farkasagár, kis olasz agár, whippet  
 

2022. május 29. vasárnap (kezdés 9 órakor): 
CACIL osztály: afgán agár, azawakh, orosz agár, lengyel agár, spanyol agár, angol agár, 
magyar agár, perzsa agár, arab agár  
 
A szervező bizottság fenntartja a fajtabeosztás megváltoztatásának jogát a nevezési létszám 
függvényében. Az összes ország csapatkapitánya értesítve lesz a végleges beosztásról legkésőbb 8 
nappal a nevezési határidő után. 

https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/current-restrictions/travel-to-and-from-finland
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/current-restrictions/travel-to-and-from-finland
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http://www.wcc2022.fi/


 

 

Állatorvosi vizsgálat: A pénteken versenyző agaraknak: csütörtökön 13:00 órától. 
 A szombaton versenyző agaraknak: pénteken 14:00 órától. 
 A vasárnap versenyző agaraknak: szombaton 14:00 órától. 

 

A csapatkapitányok beosztást kapnak az állatorvosi vizsgálatról. A 2 év alatti és 6 év feletti kutyáknak 
minden napon meg kell jelenniük az állatorvosi vizsgálaton az első futam után 30 perccel. 
 

Állatorvosi szabályok: Érvényes EU útlevél, amiben szerepel a kutya azonosítója, valamint az oltások lejárati ideje. 
Ezt minden állatorvosi vizsgálaton be kell mutatni. A Finn Kennel Klub által jóváhagyott 
oltási szabályzat érvényes a rendezvényen.  

 A rendezvényen való részvételhez a kutyának rendelkeznie kell az alábbi érvényes 
védőoltásokkal: 

 - veszettség elleni védőoltás  
 - legalább kétszeri védőoltás szopornyica, parvovírus és fertőző hepatitis ellen 
 

 A Finn Kennel Klub oltási szabályzata:  
 https://www.kennelliitto.fi/en/dog-ownership/regulations-about-vaccinations-and-

infectious-diseases  
Beutazási szabályok: Echinococcosis elleni kezelést kell alkalmazni. (lásd a linket). Kérjük, 
ellenőrizze az országspecifikus követelményeket és a beutazásra vonatkozó szabályokat a 
Finn Élelmiszerügyi Hatóság weboldalán: https://www.ruokavirasto.fi/en/private-
persons/travellers/ 

 
Azonosítás: Olvasható mikrochip vagy tetoválás. 
 
Táv:  Whippeteknek, kis olasz agaraknak és Cirneco dell’Etnának: 600-800 méter, az összes többi 

agár fajtának: 800-1000 méter. Kisebb eltérés a távban megengedett (§4.10.2).  
 
Terep és talaj: Három homokos pálya a tenger partján.  
 
Nyúlhúzás: Tárcsákon keresztülhúzott műnyúl.  
 
Dopping szabályok: Az FCI Versenyszabályzatának megfelelően (§1.9). A rendezvényen a Finn Kennel Klub 

vezetősége által jóváhagyott doppingellenes szabályokat alkalmazzák: 
http://www.kennelliitto.fi/en/dogs-and-hobbies/antidoping 

 
Felelősség: Az FCI Versenyszabályzat 1.10 §-a szerint. 
 
Részvétel: CACIL osztály és CSS osztály, FCI szabályzat §1.4, §4.2, §4.6, §4.7, §4.9 
 Országonként és fajtánként összesen 6 szuka és 6 kan nevezhet. Mindkét osztályra 

érvényes, hogy ha nemenként és fajtánként legalább hat agár startol, akkor az egyik címet a 
kan győztes, a másikat a szuka győztes kaphatja meg. Egy kutya kizárólag egy osztályba 
nevezhető. Az agarak két utolsó versenyét diszkvalifikáció nélkül kell teljesítsék (továbbá a 
friss licenccel rendelkező agaraknak legalább 2 versenyeredménnyel kell rendelkezniük a 
nevezési határidőig, az §1.4.2 pontban meghatározott korhatár elérése előtt teljesített 
kvalifikációs futamok érvénytelenek). Diszkvalifikáció a nevezési határidő és az Eb között 
kizárja a részvételt. 

 
Az előző évi FCI Coursing Európa-bajnokok és a CdL Sprinter Coursing Győztesek 
megvédhetik címeiket a 2022-es licencük osztályában (CSS vagy CACIL), és a maximálisan 
megengedett létszámon felül nevezhetők. 

 
Kvalifikáció:  A Coursing Világbajnokság nevezési határideje előtti, a 2022-ben megrendezett hazai 

pontszerző coursing versenyeken elért eredmények alapján.  
 A MEOESz Agárverseny Sportbizottság 2021.12.12-én tartott ülésén hozott döntés alapján 

az FCI Coursing Világbajnokságra fajtánként és nemenként összesen 5 CACIL osztályos és 1 
CSS osztályos agarat nevez Magyarország. Amennyiben nem érkezik maximális számú CACIL 
osztályos nevezés a bajnokságra, akkor a megmaradó helyeket CSS osztályos nevezőkkel 
lehet feltölteni.  

https://www.kennelliitto.fi/en/dog-ownership/regulations-about-vaccinations-and-infectious-diseases
https://www.kennelliitto.fi/en/dog-ownership/regulations-about-vaccinations-and-infectious-diseases
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Nevezés: Kizárólag a nemzeti szervezetek által, az agarak teljesítményének sorrendjében. A nevezés 

elfogadása csak a nevezési díj befizetése után történik. A két tiszta verseny igazolására a 
licenckönyv másolatát a nevezéshez mellékelni kell. 

 
CACIL cím kiadása: A CACIL cím odaítélése az FCI Versenyszabályzat §5 pontja alapján történik. A CACIL címre 

jogosító kiállítási eredményt kérjük a nevezési laphoz csatolni! 
 
Nevezési határidő: 2022. május 1. vasárnap éjfél (a nevezési díj egyidejű befizetésével) 
 
Nevezési cím: coursingnevezes@gmail.com  
 
Nevezési díj: 60 € / agár – fizetendő kizárólag átutalással május 1-ig (bővebb információ a fizetési adatokról 

Benczur Andreától kérhető). 
 
Tartalék: Azon nevezők, akik nem kerülnek be a csapatba, tartalékként is nevezhetők. A bajnokságig 

előfordulhat sérülés, tüzelés, diszkvalifikáció, ami kizárja a versenyben való indulást. Ekkor a 
tartalék lép előre. Ha nem kerül be a csapatba és tartalékként nem kíván nevezni, akkor a 
nevezési lapon jelezze és a pénzét visszakapja. Ha a nevezési lapon a verseny és a tartalék is 
jelölve van, akkor úgy tekintjük, hogy ha nem fér be a legjobb hatba, akkor is nevezzük 
tartalékként. A nevezési díjat ki kell fizetni előre minden tartalékos után. Amennyiben nem 
kap lehetőséget az indulásra, a nevezési díj visszajár.  

 
Díjak: Piros színű „FCI Coursing Világbajnok” (WCC2022) feliratú takaró és oklevél a győzteseknek. 

Kék színű „CSS Coursing Világgyőztes” (CWCW 2022) takaró és oklevél a CSS osztály 
győzteseknek. Díjak az 1-6. helyezetteknek. Minden résztvevő szuvenírt kap.  

 
Coursing katalógus:  A coursing katalógus megvásárolható lesz a helyszínen. 
 
Kemping:  A kempingezési lehetőségeket a Top Camping Kalajoki biztosítja, cím: Tuomipakkaintie 20, 

85100 Kalajoki. Mint minden évben, a kemping országokra lesz felosztva, amelyeket az 
egyes országokból érkező résztvevők számától függően határoznak meg. 
A kemping 2022. május 23-tól tart nyitva. Lakóautóknak, lakókocsiknak és sátraknak is 
biztosítanak helyet. Foglalás legkésőbb 2022. május 1-ig. Foglalás nélkül a kempinghely nem 
garantált. WC, víz és villany biztosított a helyszínen. 
További információt és a kempingfoglalási űrlapot a www.wcc2022.fi weboldalunkon 
találja. A Top Camping Kalajoki egy festői tengerparti terület, ahol minden szükséges 
szolgáltatás elérhető.  
 

Egyéb szálláshelyek:  Foglalás – Kalajoki Foglalási Központ 
Nyaralók és apartmanok Hiekkasärkät-ben, a Kalajoki homokdűnék területén. A Kalajoki 
Foglalási Központ rendelkezik a legnagyobb és legváltozatosabb szálláskínálattal, több mint 
300 szálláslehetőséggel és 1500 férőhellyel. Kérjük, foglalja le nyaralóját vagy apartmanját a 
www.bookingkalajoki.fi oldalon vagy érdeklődjön e-mailben: keskusvaraamo@kalajoki.fi 
Minden foglalás előzetes felszámításra kerül (banki átutalásos számlával). 

 
Egyéb információk: Szájkosár minden fajtára nézve kötelező. 

 Piros és fehér coursing mez, jelzés és számozás nélkül. 
 A bandázs nem lehet nemzeti színű, nem lehet rajta jelzés és világos színű. 
 

A kutyákat pórázon kell tartani és fel kell utánuk takarítani - ezen szabályok megsértése esetén 50 € 
bírságot kell fizetni. 
 

Elsősegély rendelkezésre áll a helyszínen. 

A rendezvény esetleges elmaradása esetén, a szervező felelősségén túl, felelősséget nem vállalunk. 
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A WCC2022 programja: 
 
Május 26. csütörtök:  

13:00 -   Regisztráció és állatorvosi vizsgálat (országonként) a pénteken versenyző agaraknak  
16:00 - 16:30 Bírói megbeszélés a pénteki bíróknak 
17:00 -  Csapatkapitányi megbeszélés 
19:00   Megnyitó ceremónia  
 
Május 27. péntek:  

8:30 - 9:00  Technikai futamok 
9:00   Verseny kezdete, első futam 
9:30 -  Állatorvosi vizsgálat a 2 évnél fiatalabb és 6 évnél idősebb agaraknak (minden agárnak a futás után 30 

perccel jelentkeznie kell az állatorvosi ellenőrzésen) 
13:30  Második futam kezdete 
14:00 -   Regisztráció és állatorvosi vizsgálat (országonként) a szombaton versenyző agaraknak 
16:30 - 17:00 Bírói megbeszélés a szombati bíróknak 
17:30  Díjátadó ceremónia 
18:30   Csapatkapitányi megbeszélés 
 
Május 28. szombat: 

8:30 - 9:00  Technikai futamok 
9:00   Verseny kezdete, első futam 
9:30 -  Állatorvosi vizsgálat a 2 évnél fiatalabb és 6 évnél idősebb agaraknak (minden agárnak a futás után 30 

perccel jelentkeznie kell az állatorvosi ellenőrzésen) 
13:30  Második futam kezdete 
14:00 -   Regisztráció és állatorvosi vizsgálat (országonként) a vasárnap versenyző agaraknak 
16:30 - 17:00 Bírói megbeszélés a vasárnapi bíróknak 
17:30  Díjátadó ceremónia 
18:30   Csapatkapitányi megbeszélés 
 
Május 29. vasárnap: 

8:30 - 9:00  Technikai futamok 
9:00   Verseny kezdete, első futam 
9:30 -  Állatorvosi vizsgálat a 2 évnél fiatalabb és 6 évnél idősebb agaraknak (minden agárnak a futás után 30 

perccel jelentkeznie kell az állatorvosi ellenőrzésen) 
13:30  Második futam kezdete 
17:30  Díjátadó- és záróceremónia 
18:45   Csapatkapitányi megbeszélés 
 
 
 
 
Fordította: Gyóllai Emese 
Bővebb információ: coursinginfo@gmail.com 


