
 

 

FCI Coursing Világbajnokság 2023 és CSS Coursing Világgyőztes 2023 – Svédország 

 
Rendező: Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.) 
 
Szervező: Svenska Kennelklubben (Svéd Kennel Klub) és Svenska Vinthundklubben (Svéd Agárklub) 
 
Szabályzat:  FCI Nemzetközi Agárverseny- és Coursing Szabályzat, érvényes: 2023.01.01-től. 
  
Helyszín:  Liljecronas väg, Norra Åsum, Kristianstad 
 Google Térképek: https://goo.gl/maps/t4Ym4nbnV1HaxcrK6 
 GPS koordináták: 55.98395953121498, 14.151585415646313 
 
Hivatalos weboldal: https://wcc2023.svvk.se/ 
 
FCI delegált: Willem Vermaut (Belgium) 
 
Versenyvezető: Camilla Johansson (Svédország) 
 
Bírók:  A nemzeti szervezetek által beküldött bírói listák alapján 
 (FCI szabályzat §4.8, §4.8.3, §7.7, §1.12). 
 

Ideje:  2023. június 29-30. – július 1.-2. (csütörtök-péntek-szombat-vasárnap) 

 
Fajtabeosztás:  CSS Coursing Világgyőztes 2023 

 

2023. június 29. csütörtök (kezdés 8 órakor, tesztfutamok 7:30-tól):  
CSS osztály: whippet, kis olasz agár, lengyel agár, afgán agár, angol agár, fáraókutya, 
Podenco Ibicenco, Cirneco dell’Etna, Podenco Canario, azawakh. 
 
2023. június 30. péntek (kezdés 8 órakor, tesztfutamok 7:30-tól):  
CSS osztály: perzsa agár, skót szarvasagár, ír farkasagár, arab agár, spanyol agár, magyar 
agár, orosz agár. 
 
FCI Coursing Világbajnokság 2023 
 

2023. július 1. szombat (kezdés 8 órakor, tesztfutamok 7:30-tól): 
CACIL osztály: whippet, kis olasz agár, afgán agár, ír farkasagár, arab agár, lengyel agár, 
spanyol agár. 
 

2023. július 2. vasárnap (kezdés 8 órakor, tesztfutamok 7:30-tól): 
CACIL osztály: orosz agár, skót szarvasagár, azawakh, angol agár, perzsa agár, magyar 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. 
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Állatorvosi vizsgálat: A csütörtökön versenyző agaraknak: szerdán 13:00 órától. 
 A pénteken versenyző agaraknak: csütörtökön 10:00 órától. 
 A szombaton versenyző agaraknak: pénteken 10:00 órától. 
 A vasárnap versenyző agaraknak: szombaton 10:00 órától. 
 
 Felhívjuk figyelmét, hogy agara licenckönyvét el kell vinnie az első állatorvosi vizsgálatra. 

 

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: A Svéd Kennel Klub által jóváhagyott oltási szabályzat érvényes a rendezvényen.  
  
 Szopornyica elleni oltás 
 A részvételhez az agaraknak naprakész szopornyica elleni oltással kell rendelkezniük az 

alábbiak szerint: 
• Egy (1) évesnél fiatalabb kutyák: legalább tíz (10) hetes korban. 

 • Egy (1) évesnél idősebb kutyák: a kutyát legalább tíz (10) hónapos korban, de legfeljebb 
négy (4) éves korban be kell oltani. 

 
 Parvo oltás 
 A Svéd Kennel Klub azt javasolja, hogy minden kutyát oltassanak be parvovírus ellen. 
 
 Parainfluenza 
 A Svéd Kennel Klub azt is javasolja, hogy a résztvevő agarakat oltsák be parainfluenza 

(kennelköhögés) ellen. 
 
 Veszettség elleni védőoltás 
 A naprakész információkért látogasson el a Svéd Mezőgazdasági Tanács (Jordbruksverket) 

weboldalára: www.sjv.se Kérjük, vegye figyelembe, hogy a vakcinázás helyett a 
titervizsgálat nem érvényes Svédországban! 

 
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: Négy pálya füves legelőn.  
 
Nyúlhúzás: Tárcsákon keresztülhúzott műnyúl.  
 
Felelősség kizárása: A Covid-19 helyzettel kapcsolatos aktuális információkat a svéd kormány információs 

oldalán találja. 
 

Dopping szabályok:  Beteg vagy sérült kutyák részvétele nem megengedett. Továbbá nem szabad semmilyen 
tiltott módon befolyásolni a küllemük, teljesítményük, reakcióik/jellemük vagy elrejteni a 
sérülés vagy a betegség jeleit. 
A kutyáért felelős személy kötelessége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy egy adott 
(gyógy)kezelés hogyan befolyásolhatja az adott kutya alkalmasságát a versenyen vagy 
kiállításon való részvételre. 
Lesznek doppingvizsgálatok. A kutyáért felelős személy köteles a szóban forgó kutyát 
vizsgálat céljából rendelkezésre bocsátani és az ebből eredő minden további vizsgálatra. 
A tiltott kezelésekre vonatkozó szabályokért, valamint az orvosi kezelést követő várakozási 
időkkel kapcsolatos információkért forduljon a Svéd Kennel Klubhoz a dopk@skk.se e-mail 
címen. A doppingteszteket a nemzeti doppingszabályzat és az FCI 1.9 §-a szerint kell 
végrehajtani. 

 
Felelősség: Az FCI Versenyszabályzat 1.10 §-a szerint. 
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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 agár 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 a Vb között 
kizárja a részvételt. 

 

Az előző évi FCI Coursing Világbajnokok és a CSS Coursing Világgyőztesek megvédhetik 
címeiket és a maximálisan megengedett létszámon felül nevezhetők. 
 
Törzskönyv szükséges az FCI előírásai szerint § 4.6.1. 

 
Kvalifikáció:  A Világbajnokság nevezési határideje előtti, a 2023-ban megrendezett hazai pontszerző 

versenyen elért eredmények alapján. Amennyiben az agár az összes pontszerző versenyen 
részt vett, a legrosszabb eredményét nem számítjuk bele a végső értékelésbe.  
A Világbajnokság magyar csapatába fajtánként és nemenként 5 CACIL és 1 CSS osztályos 
agár kvalifikálhat. Ha nincs meg a csapatban a maximális számú CACIL osztályos agár, 
akkor a magmaradt helyeket CSS osztályos nevezőkkel lehet feltölteni.  

 Öt agár kiválasztása a sorrendben elől álló, a bajnokságon részt venni szándékozó 
agarakból történik, a hatodik résztvevőről a MEOESz Agárverseny Sportbizottsága 
dönt(het). Az FCI Nemzetközi Versenyszabályzat 4.8.3.-as pontja értelmében: azon 
kvalifikációs futamok, amelyeket az agár az 1.4.2.-es pontban foglalt korhatár betöltése 
előtt teljesített, nem érvényesek. 

 
Nevezés: Kizárólag a CSS delegált 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 osztályba nevezéshez pedig a 
kiállítási eredményt.  

 
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! 
 
Nemzeti címek: A nemzeti címeket fajtánként, osztályonként és nemenként osztják ki. A nemzeti cím 

megszerzéséhez az agaraknak a maximális pontszám legalább 75%-át el kell érnie. A 
kiadható címek számát az induló agarak száma határozza meg: 

 

 Agarak száma  Címek száma 
 2-5    1 
 6-11    2 
 12-23    3 
 24-35    4 
 36-47    5 
 48-59    6 
 60-71    7 
 72-83    8 
 84-95    9 
 
Nevezési határidő: 2023. április 25. kedd éjfél (a nevezési díj egyidejű befizetésével) 
 
Nevezési cím: coursingnevezes@gmail.com 
 
Nevezési díj: 60 € / agár – fizetendő kizárólag átutalással euróban legkésőbb április 25-ig. 
 (Az eurós átutaláshoz szükséges adatokat kérésre Benczur Andrea küldi meg).  
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Tartalék: Azon nevezők, akik nem kerülnek be a csapatba, tartalékként is nevezhetők. A versenyig 
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 világbajnoki takaró és oklevél a győzteseknek. Kék színű „CSS Coursing 

Világgyőztes 2023” takaró és oklevél a CSS győzteseknek. Díjak az 1-6. helyezetteknek. 
Minden résztvevő szuvenírt kap. Minden nap Best In Field különdíjat osztanak ki. 

 
Coursing katalógus:  A coursing katalógus előrendelhető itt: https://wcc2023.svvk.se/event-catalogue/ 

A rendezvényen korlátozott számú katalógus kerül értékesítésre. 
 
Kemping:  Online foglalás a https://wcc2023.svvk.se/camping/ weboldalon.  

A kempingezők június 25. vasárnap és július 3. hétfő között léphetnek be a területre. 
A kedd előtt érkező kempingezőknek plusz 10 €/nap díjat kell fizetniük. 
 

Egyéb szálláshely:  Hotelek és egyéb szálláshelyekért látogasson el a https://wcc2023.svvk.se/other-
accomodation/ oldalra. A legközelebbi város: Kristianstad.  

 

Egyéb információk: • A startnál azt mondjuk: „GO” és megérintjük a hátát. 
 • Sárga táblák lesznek a nyergelő előtt, amelyeken az a startszám látható, amely agarat 

hívják ellenőrzésre.  
 • A kemping közelében hangszórók lesznek, ahol az indulók hívják a startszámot, aminek a 

nyergelőhöz kell jönnie. 
 • A starterek csak háromszor hívják az agarakat a starthoz, ezért kérjük, hogy időben 

érkezzenek. 
 • Az 1. pályához 4 perc a gyaloglás. 
 • A 2. pálya esetén 8 perc a gyaloglás. 
 • A 3. pálya esetén 12 perc a gyaloglás. 
 • Két pályán egy autó áll készenlétben, ha valamelyik agárral baleset történik. 
 • A VÖRÖS KERESZT a helyszínen fog segíteni a rászoruló résztvevőknek. 
 • A szájkosár használata minden fajtánál kötelező. 
 • A piros és fehér mez kötelező, szöveg, jelek vagy egyéb azonosításra alkalmas jelzések 

nem helyezhetők el a mezeken. 
 • Országzászló vagy jelző-/világos színek a kutyák bandázsain nem megengedettek. 
 • A rendezvény esetleges elmaradása esetén, a szervező felelősségén túl, felelősséget 

nem vállalunk. 
 • Azon kutyák esetében, melyek nem versenyeznek és állatorvosaink segítségére van 

szükségük: 25 € költség (+ gyógyszerköltség) a tulajdonos készpénzben fizeti a helyszínen. 
 

Ivartalanított kanok  
és szukák:  A gyógyszeres kezeléssel vagy chipkezeléssel ivartalanított kan kutya nem vehet részt 

versenyeken, kiállításokon. A részvétel alóli mentesség nem lehetséges. 
 A folyamatos gyógyszeres kezeléssel ivartalanított szukák általános felmentést kaphatnak 

a versenyeken és kiállításokon való részvételre. (Nemzeti szabályozás) 
 

Beutazási szabályok:  Ha kutyát szeretne bevinni Svédországba, kövesse az Európai Unió (EU) előírásait. A 
szabályozással kapcsolatos részletes információk a Svéd Mezőgazdasági Tanács honlapján 
(Jordbruks-verket) találhatók: https://jordbruksverket.se/ 

 A nem-svéd résztvevők felelősek azért, hogy tájékozódjanak a fogadó országba történő 
beutazás szabályairól és előírásairól. Ha kutyát hoznak be Svédországba, a határátlépéskor 
értesíteni kell a vámhatóságot. A részletes szabályok a svéd vámhatóság honlapján 
(Tullverket) találhatók: https://www.tullverket.se/ 

 
Féregtelenítés:  10 €/kutya áron elérhető. 3-5 kutya 25 €. Saját tablettát kell hozni, állatorvosunknál ezek 

nem kaphatók. 
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Program: 
 
Június 28. szerda:  

13:00   Regisztráció és állatorvosi vizsgálat  
16:00   Bírói megbeszélés 
17:00  Csapatkapitányi megbeszélés  
19:00   Megnyitó ceremónia  
 
Június 29. csütörtök:  

7:30  Technikai futamok 
8:00   Verseny kezdete, első futam 
10:00 -  Regisztráció és állatorvosi vizsgálat  
13:00  Második futam kezdete 
17:00  Bírói megbeszélés  
18:30  Díjátadó ceremónia 

Közvetlen a díjátadó után: Csapatkapitányi megbeszélés 
 
Június 30. péntek: 

7:30  Technikai futamok 
8:00   Verseny kezdete, első futam 
10:00 -  Regisztráció és állatorvosi vizsgálat  
13:00  Második futam kezdete 
17:00  Bírói megbeszélés  
18:30  Díjátadó ceremónia 

Közvetlen a díjátadó után: Csapatkapitányi megbeszélés 
 
Július 1. szombat: 

7:30  Technikai futamok 
8:00   Verseny kezdete, első futam 
10:00 -  Regisztráció és állatorvosi vizsgálat  
13:00  Második futam kezdete 
17:00  Bírói megbeszélés  
18:30  Díjátadó ceremónia 

Közvetlen a díjátadó után: Csapatkapitányi megbeszélés 
 
Július 2. vasárnap: 

7:30  Technikai futamok 
8:00   Verseny kezdete, első futam 
10:00 -  Regisztráció és állatorvosi vizsgálat  
13:00  Második futam kezdete 
17:00  Bírói megbeszélés  
18:30  Díjátadó és záró ceremónia 

Közvetlen a díjátadó után: Csapatkapitányi megbeszélés 
 
 
 
 
Fordította: Gyóllai Emese 
Bővebb információ: coursinginfo@gmail.com 


