
 

 
FCI mistrovství světa a závod o světového vítěze CSS  

v coursingu 
26.-29.5. 2022 – Kalajoki, Finsko 

 
Informace pro účastníky z ČR 

 
https://www.wcc2022.fi  

 

Rozhodčí:  V případě zájmu o funkci rozhodčího na mistrovství se přihlaste Dostihové 
a coursingové komisi nejpozději do 20.2.2022 Konečný výběr rozhodčích 
však provádí specializovaný tým CSS a pořadatel (FCI MDCŘ § 4.8, § 4.8.3, § 
7.7, § 1.12). 

 

Vedoucí ekipy:  bude doplněno 
 
Nominační závody: 19.-20.3.2022 - Mazaný zajíc – Brno-Medlánky (MC) 
 26.-27.3.2022 - Jarní Kačice – Kačice (CCC) 
 9.-10.4.2022 - NordCoursing Cup - Opava  (NC) 

 
Příjem přihlášek: dack@cmku.cz (do předmětu uveďte “Coursingové mistrovství 2022”)  
Přihlášky lze posílat pouze přes Dostihovou a coursingovou komisi ČMKU. Individuální přihlášky 
nebudou pořadatelem akceptovány. Platbu lze uskutečnit pouze v české měně na účet, který 
bude zveřejněn po konečné nominaci. 

 

Uzávěrka přihlášek:  11.4.2022 

 
  Startovné: 60,-EUR (částka v CZK a číslo účtu bude sdělena po zveřejnění nominací 

13.4.2022)  
 

  Uzávěrka pro platbu: 20.4.2022. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wcc2022.fi/
mailto:dack@cmku.cz


 

 
 
Věnujte pozornost: 

  bodu 4.1 Národního dostihového a coursingového řádu: 
“Potřebné výsledky k účasti na MS:  
✓ Dva nutné závody bez diskvalifikace k účasti na mistrovství v dostizích musí pes splnit na 
dostizích, k účasti na mistrovství v coursingu, je musí splnit na coursingu.  
✓ Oba závody pes musí splnit ve lhůtě 12 měsíců před datem uzávěrky podání přihlášek národní 
organizace. V odůvodněných případech může DaCK udělit výjimku.“ 
 
 bodu 4.6 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu – zejména 4.6.2 
Každý navržený chrt musí před datem uzávěrky podání přihlášek projít dvěma dostihy nebo 
coursingy bez diskvalifikace. Pokud byl pes diskvalifikován ze závodu v době mezi uzávěrkou podání 
přihlášek a datem konání mistrovství, jeho účast je vyloučena. 

 
Ubytování:  
Ubytování si každý účastník zajišťuje individuálně. Informace k možnému ubytování zde: 

https://kalajokikeskusvaraamo.fi/en/ .  

Případné mailové dotazy na ubytování posílejte na: keskusvaraamo@kalajoki.fi  

Všechny rezervace budou účtovány předem. 

 

        Kemp: Kalajoki camping: Tuomipakkaintie 20, 85100 Kalajoki (https://kalajokicamping.fi/en)  

- jako každý rok bude kemp rozdělen pro různé země dle počtu účastníků z jednotlivých 

zemí  

- k dispozici budou místa karavany, obytné vozy a stany (bez rezervace není zaručena 

dostupnost) 

- k dispozici jsou toalety, vodovod a elektřina 

Více informací a rezervační formulář kempu naleznete na webu pořadatele: 

https://www.wcc2022.fi/accommodation  
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Informativní překlad propozic: 

 
Oficiální stránky:         https://www.wcc2022.fi  

 

Organizace:         FCI – Mezinárodní kynologická organizace 
 
Pořadatel: The Finnish Kennel Club - Finnish Sighthound Association ve spolupráci s 

MOSH ry, OSVKH ry  
 
Pravidla: FCI Mezinárodní dostihový a coursingový řád platný od 1.1.2022 (dále jen 

“FCI MDCŘ”)  
 
Informace  Aktuální informace o situaci Covid-19 najdete na informační stránce finské ke 
Covid-19:   vlády: https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/current-
restrictions/travel-to-and-from-finland 
 
Místo:         Camping Tuomipakkaintie 20, 85100 Kalajoki, Finland 

         Google mapy: https://goo.gl/maps/CVpjbDN7L1R6tR9h7 
Tratě: Matkailutie 222, 85100 Kalajoki, Finland 

                                   GPS souřadnice: 64.23831141177271, 23.817131654698205 
 
Vedoucí coursingu:    Anu Lehto (Finland) 
  
FCI delegát:                  Johny Hedberg (Sweden) 
 

Rozdělení plemen: 
 
Závod o světového vítěze CSS v coursingu 2022 

pátek 27.5. (start v 9:00):   
Třída CSS - Afgánský chrt, Azavak, Barzoj, Sicilský chrt, Polský chrt, Španělský galgo, Greyhound, 

Maďarský chrt, Faraonský pes, Kanárský podenco, Ibizský podenco, Deerhound, Irský 
vlkodav, Italský chrtík, Saluki, Sloughi, Whippet 

 
 

FCI mistrovství světa v coursingu 2022   

sobota 28.5. (start v 9:00):   
Třída CACIL - Deerhound, Irský vlkodav, Italský chrtík, Whippet 

 

neděle 29.5. (start v 9:00): 
Třída CACIL - Afgánský chrt, Azavak, Barzoj, Polský chrt, Španělský galgo, Greyhound, Maďarský chrt, 

Saluki, Sloughi, 

 

https://www.wcc2022.fi/
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
https://goo.gl/maps/CVpjbDN7L1R6tR9h7


 
 

 
Organizátor si vyhrazuje právo na přeložení plemen dle počtu přihlášených psů, plemena mohou 
být přesunuta na jiný den. Avšak všechny běhy pro 1 plemeno v rámci závodu/třídy (CSS/CACIL) se 
však musí konat ve stejný den. Vedoucí ekipy bude informován ohledně změny nejpozději 8 dní 
po uzávěrce. 
 
Veterinární přejímka:         čtvrtek 26.5. ( od 13:00) pro psy závodící v pátek 
       pátek 27.5. (od 14:00) pro psy závodící v sobotu 

       sobota 28.5. (od 14:00) pro psy závodící v neděli 

Vedoucí ekipy obdrží časový harmonogram veterinární kontroly.  

Psi mladší 2 let a starší 6 let budou mít veterinární kontrolu 30 minut po prvním běhu. 

 

Veterinární požadavky:     K přejímce je nutný platný očkovací pas EU, který musí být předložen při 

každé veterinární kontrole. Při závodech se dodržuje očkovací řád 

schválený radou Finského kynologického klubu. Pro účast na závodech 

musí mít pes následující platná očkování: 

- očkování proti vzteklině (s ochrannou lhůtou 21 dní před příjezdem do 

Finska) 

- minimálně 2x očkování proti psince, parvoviróze a infekční hepatitidě 

(s ochrannou lhůtou 21 dní před příjezdem do Finska) 

Očkovací řád Finského kynologického klubu najdete zde: 

https://www.kennelliitto.fi/en/dog-ownership/regulations-about-

vaccinations-and-infectious-diseases  

 

 POZOR! Musí být provedena léčba proti echinokokóze. (viz odkaz níže)  

Ověřte si prosím specifické požadavky a doporučení pro dovoz zvířat na 

webu Finského úřadu pro potraviny 

https://www.ruokavirasto.fi/en/private-persons/travellers/  

 

Identifikace:   psi musí mít mikročip nebo čitelné tetovací číslo 

 
Vzdálenosti:  Sicilský chrt, Italský chrtík a Whippet 600 - 800 m,  
    pro ostatní plemena 800 - 1000 m.  

Jsou tolerovány malé odchylky vzdáleností (FCI MDCŘ § 4.10.2.) 
 
Terén:   3 dráhy na písku u moře 
 
Typ návnady:  návnada tažená přes kladky 
 
Odpovědnost:  podle FCI MDCŘ § 1.10 
 

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
https://www.ruokavirasto.fi/en/private-persons/travellers/


 

 
 
Dopingové testy:  dopingové testy budou provedeny v souladu s FCI MDCŘ § 1.9. 
  Závod se bude řídit antidopingovými předpisy schválenými radou Finského   

kynologického klubu: https://www.kennelliitto.fi/en/activities/anti-doping  
 

Účast:  - třída CACIL a třída CSS, FCI MDCŘ § 1.4, § 4.2., § 4.6, § 4.7 a § 4.9 
- celkem maximálně 6 psů na zemi, plemeno a pohlaví (6 psů dohromady 
za obě třídy – CSS+CACIL) 
- pokud bude dostatek psů a fen (6+6), bude každá třída rozdělena podle  
pohlaví 
- pes může být přihlášen pouze do jedné třídy 
- pro přihlášení musí každý účastník absolvovat 2 poslední coursingové 
závody před termínem uzávěrky přihlášek bez diskvalifikace 
- diskvalifikace mezi datem uzávěrky přihlášek a datem mistrovství 
vylučuje účastníka z účasti. 
- kvalifikační běhy dokončené před dosažením věkové hranice stanovené 
FCI MDCŘ § 1.4.2 jsou neplatné 

 
FCI Evropský šampion v coursingu 2021 a CdL Vítěz sprinterského závodu v coursingu 2021 mohou 
obhajovat své tituly ve třídě své licence 2022 (CSS nebo CACIL) a mohou být přihlášeni navíc k 
maximálnímu povolenému počtu účastníků. 
 
Udělení CACIL:   CACIL bude udělen v souladu s FCI MDCŘ  § 5. Pokud národní organizace v 

registračním formuláři uvede, že pes má nárok na CACIL, je to přijato jako 
důkaz 

 
Národní certifikáty: Národní certifikáty budou uděleny psům, kteří získají alespoň 75 % 

maximálního počtu bodů. 
 
Ceny:    FCI Mistr světa v coursingu 2022 (WCC 2022) – červená dečka 
    CSS Světový vítěz v coursingu 2022 CWCW 2022) – modrá dečka 

 čestné ceny pro všechny finalisty a suvenýr pro všechny účastníky 
 
Katalog: bude možné zakoupit na místě 
 
Další informace: -     použití košíků je povinné pro všechna plemena.  

- červené a bílé dečky jsou povinné; text, znaky nebo jiné atributy, které lze 
použít k identifikaci, nejsou na dečkách povoleny.  

- vlajky zemí nebo signální/jasné barvy na bandážích nohou psů nejsou 
povoleny.  

- psi musí být neustále drženi na vodítku.  
- Uklízejte prosím po svém psovi! Porušení těchto pravidel bude mít za 

následek pokutu 50,- EUR. Zdroje první pomoci budou k dispozici na místě. 
Za případné zrušení akce, nad rámec odpovědnosti pořadatele, nepřebírá 
pořadatel žádnou odpovědnost. 

https://www.kennelliitto.fi/en/activities/anti-doping


 
 

 
Denní harmonogram: 

Čtvrtek 26.5.2022 
13:00 –  veterinární kontrola a registrace psů (podle zemí) startujících v pátek 
16:00 – 16:30 meeting rozhodčích posuzujících v pátek 
17:00 meeting vedoucích týmů  
od 19:00 zahajovací ceremoniál  

Pátek 27.5.2022 
8:30 - 9:00 technické běhy  
9:00 start 1. kola 
9:30 –  veterinární kontrola psů mladších 2 let a starších 6 let, každý pes se musí 

dostavit na veterinární kontrolu 30 min. po jeho 1. běhu 
13:30  start 2. kola 
14:00 –  veterinární kontrola a registrace psů (podle zemí) startujících v sobotu 
16:30 - 17:00 meeting rozhodčích posuzujících v sobotu 
17:30 slavnostní předání cen 
18:30 meeting vedoucích týmů 

   

Sobota 28.15.2022 
8:30 - 9:00 technické běhy  
9:00 start 1. kola 
9:30 - veterinární kontrola psů mladších 2 let a starších 6 let, každý pes se musí 

dostavit na veterinární kontrolu 30 min. po jeho 1. běhu 
13:30  start 2. kola 
14:00  veterinární kontrola a registrace psů (podle zemí) startujících v neděli 
16:30 - 17:00 meeting rozhodčích posuzujících v neděli 
17:30  slavnostní předání cen 
18:30 meeting vedoucích týmů 
 

Neděle 29.5.2022 
8:30 - 9:00 technické běhy  
9:00 start 1. kola 
9:30 – veterinární kontrola psů mladších 2 let a starších 6 let, každý pes se musí 

dostavit na veterinární kontrolu 30 min. po jeho 1. běhu 
13:30  start 2. kola 
17:30 slavnostní předání cen a závěrečný ceremoniál 
18:45 meeting vedoucích týmů 
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