
  

  

 
FCI mistrovství světa a závod o světového vítěze CSS 

v coursingu 
29.6.-2.7.2023 – Kristianstad, Švédsko 

 
Informace pro účastníky z ČR 

 
https://wcc2023.svvk.se 

 

Rozhodčí:  V případě zájmu o funkci rozhodčího na mistrovství se přihlaste 
Dostihové a coursingové komisi nejpozději do 24.2.2023. Konečný 
výběr rozhodčích však provádí specializovaný tým CSS a pořadatel (FCI 
MDCŘ § 4.8, § 4.8.3, § 7.7, § 1.12). 
 

Vedoucí ekipy:  Zbyšek Hrubec 
 

Nominační závody: 18.-19.3.2023 - Jarní Kačice – Kačice (CCC) 
 25.-26.3.2023 - Mazaný zajíc – Brno-Medlánky (MC) 
 22.-23.4.2023 - NordCoursing Cup - Tošovice  (NC) 
 

Příjem přihlášek:  
DaCK přijímá přihlášky pouze přes následující formulář - přihláška 
Po odeslání přihlášky obdržíte potvrzení o přijetí. Seznam nominovaných bude zveřejněn 
26.4.2023. 
Individuální přihlášky nebudou pořadatelem akceptovány. Platbu lze uskutečnit pouze v 
české měně na účet, který bude zveřejněn po konečné nominaci. 

 

Uzávěrka přihlášek:  24.4.2023 

 
  Startovné: 60,- EUR (částka v CZK a číslo účtu budou sděleny po zveřejnění 

nominací 26.4.2023)  
 

  Uzávěrka pro platbu: 28.4.2023 
   
 
 
 
 
 

 

https://wcc2023.svvk.se/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvOrLlPk8mo6Ffs-zm9uIf2gHHWHWObhG95IvyDQ-FCQoqyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvOrLlPk8mo6Ffs-zm9uIf2gHHWHWObhG95IvyDQ-FCQoqyQ/viewform


  

  

Věnujte prosím 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:  

KEMP: https://wcc2023.svvk.se/camping/   

Táborníci mají přístup do campu od neděle 25.6. do pondělí 3.7. 

Táborníci, kteří přijedou dříve než v úterý, musí zaplatit navíc extra poplatek za kemp ve výši 

10 €/den. 

Nebo další možnosti ubytování: https://wcc2023.svvk.se/other-accomodation/  

 

Informativní překlad propozic: 

 
Oficiální stránky:        https://wcc2023.svvk.se 
 
Organizace:        FCI – Mezinárodní kynologická organizace 
 
Pořadatel:  Swedish Kennel Club a Swedish Sighthound Club 
 
Pravidla:  FCI Mezinárodní dostihový a coursingový řád platný od 1.1.2022 (dále 

jen “FCI MDCŘ”)  
 
Covid-19:  Aktuální informace o situaci Covid-19 najdete na informační stránce Swedish 

Health Agency: Official information about Covid-19 
 
Místo:         Liljecronas väg, Norra Åsum, Kristianstad 
          Google mapy: https://goo.gl/maps/F9DhdKBXSTtDzm64A  
  GPS souřadnice: 55.98395953121498, 14.151585415646313 
 
Vedoucí coursingu:     Camilla Johansson (Sweden) 
  
FCI delegát:                    Willem Vermaut (Belgium) 
 
 

https://wcc2023.svvk.se/camping/
https://wcc2023.svvk.se/other-accomodation/
https://wcc2023.svvk.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus
https://goo.gl/maps/F9DhdKBXSTtDzm64A


  

  

Rozdělení plemen: 
 
Závod o světového vítěze CSS v coursingu 2023 

čtvrtek 29.6. (start v 8:00, zkušební běh v 7:30):   
Třída CSS - Whippet, Italský chrtík, Polský chrt, Afgánský chrt, Greyhound, Ibizský podenco, 

Faraonský pes, Sicilský chrt, Kanárský podenco, Azavak 
 
pátek 30.6. (start v 8:00, zkušební běh v 7:30):  
Třída CSS - Saluki, Deerhound, Irský vlkodav, Sloughi, Španělský galgo, Maďarský chrt, Barzoj 
 
 

FCI mistrovství světa v coursingu 2023 

sobota 1.7. (start v 8:00, zkušební běh v 7:30): 
Třída CACIL - Whippet, Italský chrtík, Afgánský chrt, Irský vlkodav, Sloughi, Polský chrt, Španělský 

galgo 
 

neděle 2.7. (start v 8:00, zkušební běh v 7:30): 
Třída CACIL – Barzoj, Deerhound, Azavak, Greyhound, Saluki, Maďarský chrt 

 

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 (FCI MDCŘ §4.14.2). Vedoucí ekipy bude informován ohledně 
změny nejpozději 8 dní po uzávěrce. 
 
Veterinární přejímka:         středa  28.6. ( od 13:00) pro psy závodící ve čtvrtek 
  čtvrtek 29.6. ( od 10:00) pro psy závodící v pátek 
       pátek 30.6. (od 10:00) pro psy závodící v sobotu 

       sobota 1.7. (od 10:00) pro psy závodící v neděli 

K první veterinární kontrole je třeba mít s sebou coursingovou licenci. 

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

 

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:   4 travnaté dráhy (pastviny) 
 
Typ návnady:  návnada tažená přes kladky 

 
Odpovědnost:  aktuální informace o Covid-19 naleznete na  

Swedish Government information page. 
 
 



  

  

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 Mistr světa v coursingu 2022 a CSS Světový vítěz závodu v coursingu 2022 mohou obhajovat 
své tituly ve třídě své licence 2023 (CSS nebo CACIL) a mohou být přihlášeni navíc k maximálnímu 
povolenému počtu účastníků. 
Požadavek na zápis v plemenné knize dle FCI MDCŘ § 4.6.1. 
 
 
Udělení CACIL:   CACIL bude udělen v souladu s FCI MDCŘ § 5. Pokud národní organizace 

v registračním formuláři uvede, že pes má licenci CACIL a žádá o CACIL, 
pořadatel tuto informaci bude akceptovat. 

 
Národní certifikáty: Národní certifikáty budou uděleny (pro plemeno, třídu a pohlaví) psům, 

kteří získají alespoň 75 % maximálního počtu bodů. 
 Počet certifikátů se řídí počtem startujících psů: 
 
  Počet psů   Počet certifikátů                   Počet psů   Počet certifikátů               
 2 - 5        1      36 – 47       5 
 6 - 11        2      48 - 59        6 
 12 - 23        3      60 - 71        7 
 24 - 35        4      72 - 83        8 
 84 - 95        9 
 

Ceny:  Pokud je v plemeni 6 nebo více psů, může být titul mistra světa FCI nebo titul 
CSS světového vítěze udělen v rámci plemene.  
Pokud je v plemeni 6 nebo více samců a 6 a více fen, uděluje se titul mistra 
světa FCI a/nebo titul CSS světového vítěze pro každé pohlaví (celkem 2 v 
každé třídě). FCI MDCŘ §4.9 

 
FCI Mistr světa v coursingu 2023 (WCC 2023) – červená dečka 

    CSS Světový vítěz v coursingu 2023 (CWCW 2022) – modrá dečka 
čestné ceny pro všechny finalisty a dárky pro všechny účastníky 
Každý den bude udělena zvláštní cena pro Best in Field 

 



  

  

Katalog: si můžete rezervovat na   stránce pořadatele 
Na místě bude k prodeji jen omezený počet. 

 
Další informace: -     při startu řekneme GO a dotkneme se zad 

-     před sedlištěm budou žluté tabule s číslem běhu, který startéři volali 
ke kontrole 

-     v blízkosti kempu budou reproduktory, kterými startéři budou volat 
čísla běhů, jejichž účastníci mají přijít do sedliště 

-     startéři budou startovní čísla psů vyvolávat jen 3x, prosím buďte tam 
včas (k trati č. 1 to trvá 4 min. chůze, k trati č. 2 to trvá 8 min. chůze, 
k trati č. 3 to trvá 12 min. chůze) 

-  u dvou tratí bude připravené auto, pokud by došlo se psem k nehodě 
- na místě bude záchranná služba pro případné poskytnutí pomoci  
-     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.  
- za případné zrušení akce, nad rámec odpovědnosti pořadatele, 

nepřebírá pořadatel žádnou odpovědnost. 
- psi, kteří nejsou účastníky závodu, mohou v případě potřeby ošetřit 

naši veterináři za poplatek 25,-EUR (+ náklady na léky), který hradí 
majitel na místě v hotovosti 

 
Doping a další opatření:  Není povolena účast nemocných nebo zraněných psů. Jakákoli 

manipulace se psy, jejímž cílem je změnit jejich přirozený vzhled 
nebo ovlivnit výkonnost, nebo s cílem zakrýt známky zranění či 
nemoci je zakázána. 
Dopingové testy budou provedeny v souladu s FCI MDCŘ § 1.9.. 
Osoba odpovědná za psa je povinná poskytnout psa k provedení 
dopingové zkoušky. 

   
Kastrovaní psi/feny:           Dle švédského národního řádu se kastrovaní psi/samci (i ti ošetření 

chemickou kastrací pomocí hormonálního čipu) nemohou závodu 

účastnit. Výjimka není možná.  

 Kastrované feny se závodu účastnit mohou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wcc2023.svvk.se/event-catalogue/


  

  

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

při každé veterinární kontrole. Při závodech se dodržují pravidla přijatá 

Swedish Kennel Club: 

- očkování proti vzteklině:  platnost očkování proti vzteklině se rovná 

datu expirace v očkovacím pasu (nesmí být očkovaná 21 dní a méně 

před vjezdem do Švédska). Účastníci ze zahraniční musí být 

přivezeni do Švédska v souladu se švédskými dovozními požadavky, 

které najdete na Swedish Board of Agriculture. Vezměte prosím na 

vědomí, že titrový test namísto očkování není ve Švédsku platný. 

 

- očkování proti psince musí být v souladu s následujícím: 

• Psi mladší jednoho roku musí být očkováni min. 2x a to ve věku 

minimálně deseti a více týdnů. 

• Psi starší jednoho roku musí být očkováni ve věku minimálně 

deseti měsíců, a ne více než před čtyřmi lety. 

První očkování musí být provedeno nejméně čtrnáct dnů před 

dnem závodu. 

 

- očkování proti parvoviróze a psímu kašli: Swedih Kennel Club 

doporučuje očkování proti parvoviróze a psímu kašli 

 

Pro vstup se psem do Švédska ze zemí EU není rozdíl ve vstupu jako u 

jiných zemi EU. Podrobné předpisy pro přivezení psa do Švédska lze 

nalézt na webových stránkách švédské celní správy: 

https://www.tullverket.se/en/ 

 

Odčervení:      Pro odčervení nejsou stanovena žádná specifická pravidla.  

Preventivní odčervení před odjezdem do Švédska se doporučuje s 

týdenním předstihem. Dále doporučujeme si vzít s sebou tabletu a 

aplikovat ji při odjezdu ze Švédska.  

 

 
 

 
 
 

 
 

https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur/hundar/resor-och-handel-med-hundar-mellan-lander/ta-in-hundar-till-sverige/ta-in-hundar-fran-eu-lander-och-fran-andorra-island-liechtenstein-monaco-nordirland-norge-san-marino-schweiz-och-vatikanstaten
https://www.tullverket.se/en/


  

  

Denní harmonogram: 

Středa 28.6.2023 
13:00  veterinární kontrola a registrace psů (podle zemí) startujících ve 

čtvrtek 
16:00  meeting rozhodčích posuzujících ve čtvrtek 
17:00 meeting vedoucích týmů  
od 19:00 zahajovací ceremoniál  

Čtvrtek 29.6.2023 
7:30  technické běhy  
8:00 start 1. kola 
10:00   veterinární kontrola a registrace psů (podle zemí) startujících v pátek 
13:00  start 2. kola 
17:00 meeting rozhodčích posuzujících v pátek 
18:30 slavnostní předání cen 
 meeting vedoucích týmů bude následovat ihned po předání cen 

Pátek 30.6.2023 
7:30  technické běhy  
8:00 start 1. kola 
10:00   veterinární kontrola a registrace psů (podle zemí) startujících v sobotu 
13:00  start 2. kola 
17:00 meeting rozhodčích posuzujících v sobotu 
18:30 slavnostní předání cen 
 meeting vedoucích týmů bude následovat ihned po předání cen 

   

Sobota 1.7.2023 
7:30  technické běhy  
8:00 start 1. kola 
10:00   veterinární kontrola a registrace psů (podle zemí) startujících v neděli 
13:00  start 2. kola 
17:00 meeting rozhodčích posuzujících v neděli 
18:30 slavnostní předání cen 
 meeting vedoucích týmů bude následovat ihned po předání cen 
 

Neděle 2.7.2023 
7:30  technické běhy  
8:00 start 1. kola 
10:00   veterinární kontrola a registrace psů  
13:00  start 2. kola 
17:00 meeting rozhodčích 
18:30 slavnostní předání cen 
 meeting vedoucích týmů bude následovat ihned po předání cen 


