FCI:n Maailmanmestaruus ja CSS Maailmanvoittaja kilpailut - Maastojuoksu
26.-29.5.2022 Kalajoki, Suomi
Järjestäjä:

FCI – Fédération Cynologique Internationale
Suomen Kennelliitto – Suomen Vinttikoiraliitto ry yhteistyössä MOSH ry, OSVKH ry

Säännöt:

Kilpailussa noudatetaan 1.1.2022 alkaen voimassa olevia FCI:n arvokilpailusääntöjä sekä FCI:n
kansainvälisiä sääntöjä

Covid-19
tietoa:

Joukkuetta tiedotetaan tarvittaessa mahdollisista erityisjärjestelyistä.

Paikka:

Top Camping WCC 2022 Kilpailukeskus, Tuomipakkaintie 20, 85100 Kalajoki, Suomi
Google maps: https://goo.gl/maps/CVpjbDN7L1R6tR9h7
Kalajoki Hiekkasärkät, Rata-alue: Matkailutie 222, 85100 Kalajoki, Finland
GPS coordinates: 64.23831141177271, 23.817131654698205

Nettisivut:

www.wcc2022.fi

Rotujako:

Maastojuoksun CSS Maailmanvoittaja kilpailu
Perjantai 27.5.2022, klo 9:00 alkaen
CSS luokka:
Afgaaninvinttikoira, azawakh, venäjänvinttikoira, etnankoira, puolanvinttikoira, espanjanvinttikoira,
englanninvinttikoira, unkarinvinttikoira, faaraokoira, kanarianpodenco, ibizanpodenco,
skotlanninhirvikoira, irlanninsusikoira, italianvinttikoira, saluki, sloughi, whippet.

FCI:n maastojuoksun Maailmanmestaruus kilpailu 2022
Lauantai 28.5.2022, klo 9:00 alkaen
CACIL luokka: Skotlanninhirvikoira, irlanninsusikoira, italianvinttikoira, whippet
Sunnuntai 29.5.2022, klo 9:00 alkaen
CACIL luokka: Afgaaninvinttikoira, azawakh, venäjänvinttikoira, puolanvinttikoira,
espanjanvinttikoira, englanninvinttikoira, unkarinvinttikoira, saluki, sloughi
Koiramäärästä riippuen järjestäjällä on oikeus siirtää rotuja päivästä toiseen. Kuitenkin saman
rodun luokat per kilpailu on järjestettävä samana päivänä (§4.14.2). Jokaisen maan
joukkueenjohtajalle ilmoitetaan aikataulun muuttamisesta viimeistään 10.5.2022.
Eläinlääkärin
tarkastukset:

Koirille jotka kilpailevat perjantaina: Torstaina klo 13:00 Koirille jotka kilpailevat lauantaina: Perjantaina klo 14:00 Koirille jotka kilpailevat sunnuntaina: Lauantaina klo 14:00 Joukkueenjohtajat saavat aikataulun eläinlääkäritarkastukseen.
Uusintaeläinlääkärintarkastus koirille, jotka ovat alle 2-vuotiaita ja yli 6-vuotiaita, näiden koirien on
mentävä tarkastukseen 30 min koiran ensimmäisen lähdön jälkeen.

Rokotukset:

Kilpailussa noudatetaan Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä.

Tunnistemerkintä:

Koiralla tulee olla luettava mikrosiru tai luettava tatuointi.
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Juostavat
matkat:

Etnankoiralle, italianvinttikoiralle ja whippetille: 600 – 800 metriä.
Kaikille muille roduille: 800 – 1000 metriä.
Pienet poikkeamat on sallittuja. (§4.10.2)

Radat ja maasto:

Kolme rataa hiekalla meren rannalla.

Viehe:

Viehe vedetään rissojen kautta.

Doping testit:

FCI:n kansainvälisten sääntöjen §1.9 mukaisesti voidaan kaikkina kilpailupäivinä ottaa
dopingnäytteitä.

Vastuu:

FCI:n kansainväliset säännöt §1.10.

Osanotto:

CACIL luokka ja CSS luokka, FCI säännöt §1.4, §4.2, §4.6, §4.7, §4.9
- maksimissaan rotua ja sukupuolta kohden enintään 6 koiraa per maa yhteensä
- kumpikin luokka (CACIL ja CSS) jaetaan sukupuolittain, mikäli uroksia ja narttuja on riittävä
määrä (6+6)
- koira voidaan ilmoittaa vain yhteen luokkaan
- kaksi edellistä kilpailua ennen ilmoittautumispäivämäärää tulee olla hyväksyttyjä. Hylkäys
(disk) ilmoittautumisen ja mestaruuskilpailun välillä estää osanoton. kts tarkemmin
Suomen joukkueen FCI:n arvokilpailuun ilmoittautumisasiakirjasta.
FCI:n maastojuoksun Euroopan mestarit 2021 ja CdL Sprinter voittajat 2021 voivat puolustaa
titteleitään rodun enimmäismäärän lisäksi siinä luokassa (CSS tai CACIL) johon koiralla on
osallistumisoikeus vuonna 2022 ja johon se on ilmoitettu

CACILin
jakaminen:

CACIL jaetaan FCI:n sääntöjen §5 mukaan. Jokainen maa ilmoittaa ilmoittautumisten yhteydessä
haluaako koira vastaanottaa CACILin vai ei, tämä ilmoitus hyväksytään todisteeksi CACILin
vastaanottamiseksi. kts tarkemmin Suomen joukkueen FCI:n arvokilpailuun
ilmoittautumisasiakirjasta

Kansalliset
sertit:

Kilpailuissa jaetaan kansalliset sertifikaatit koirille, jotka saavuttavat vähintään 75%
maksimipistemäärästä.

Palkinnot:

Mikäli kilpailun rodun luokassa on koiria 6 tai enemmän FCI:n Maailmanmestaruus titteli ja CSS
Maailmanvoittaja saavutus voidaan jakaa. Mikäli kilpailun rodun luokassa on uroksia 6 tai enemmän
ja narttuja 6 tai enemmän FCI:n Maailmanmestaruus titteli ja CSS Maailmanvoittaja saavutus
voidaan jakaa kummallekin sukupuolelle (yhteensä 2 per luokka) §4.9.
FCI World Champion Lure Coursing 2022 (WCC 2022)
- voittajille punainen palkintomantteli
CSS World Winner Lure Coursing 2022 (CWCW 2022)
- voittajille sininen palkintomantteli
Kuudelle ensimmäiselle (sijat 1.-6.) palkinto. Kaikille osallistujille muistopalkinto.

WCC2022
luettelo:

Luettelon voi ostaa paikanpäältä.
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Leirintä:

Leirintäpaikat Top Camping Kalajoki, osoite: Tuomipakkaintie 20, 85100 Kalajoki.
Kuten joka vuosi, leiripaikat jaetaan maittain ja paikat määritetään eri maiden osallistujamäärän
mukaan.
Majoittuminen mahdollista 23.5.2022 alkaen. Paikat matkailuautoille, vaunuille ja teltoille. Varaukset
viimeistään 1.5.2022. Ilman varausta leirintäpaikkaa ei voida taata.
Lisätietoja ja varauskaavakkeen löydät nettisivuiltamme www.wcc2022.fi
Top Camping Kalajoki sijaitsee luonnonkauniilla merenranta-alueella.

Loma mökit/
asunnot:

Lisätietoja:

Varaukset (Kalajoen varauskeskus)
Lomataloja ja huoneistoja Hiekkasärkillä, Kalajoen hiekkadyynien alueella. Kalajoen
varauskeskuksessa on suurin ja monipuolisin majoitusvalikoima yli 300 majoitusvaihtoehdolla ja
1500 vuodepaikalla. Varaa loma-asuntosi osoitteesta www.bookingkalajoki.fi, tiedustelut
sähköpostilla keskusvaraamo@kalajoki.fi. Kaikki varaukset veloitetaan etukäteen.

•
•
•
•
•
•

Kuonokoppa on pakollinen kaikilla roduilla
Punainen ja valkoinen maastomantteli ilman mitään merkintöjä (ratamanttelit eivät käy).
Maaliput, tai signaali- / kirkkaat värit koirien jalkateippauksissa eivät ole sallittuja
Koirat on pidettävä hihnassa. olkaa hyvä ja siivotkaa koirien jätökset, pusseja saatavilla.
Näiden sääntöjen rikkomisesta seuraa 50,00 € rangaistusmaksu.
Paikan päällä on ensiapupiste.
Mikäli mestaruuskilpailu joudutaan perumaan pakottavista syistä, järjestäjä ei ole siitä
vastuussa.
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Aikataulu WCC2022

Torstai
26.5.2022
13:00 16:00-16:30
17:00
19:00
Perjantai
27.5.2022
8:30-9:00
9:00
9:3013:30
14:0016:30-17:00
17:30
18:30
Lauantai
28.5.2022
8:30-9:00
9:00
9:3013:30
14:00
16:30-17:00
17:30
18:30
Sunnuntai
29.5.2022
8:30-9:00
9:00
9:3013:30
17:30
18:45

Koirien sisään kirjaus ja eläinlääkärintarkastus maittain koirille, jotka kilpailevat perjantaina
Perjantain tuomarien kokous
Joukkueenjohtajien kokous
Avajaiset

Testijuoksut
Ensimmäinen lähtö
Uusintaeläinlääkärintarkastus koirille, jotka ovat alle 2-vuotiaita ja yli 6-vuotiaita, näiden koirien on
mentävä tarkastukseen 30 min koiran ensimmäisen lähdön jälkeen
Finaalit alkavat
Koirien sisään kirjaus ja eläinlääkärintarkastus maittain koirille, jotka kilpailevat lauantaina
Lauantain tuomarien kokous
Palkintojen jako
Joukkueenjohtajien kokous

Testijuoksut
Ensimmäinen lähtö
Uusintaeläinlääkärintarkastus koirille, jotka ovat alle 2-vuotiaita ja yli 6-vuotiaita, näiden koirien on
mentävä tarkastukseen 30 min koiran ensimmäisen lähdön jälkeen
Finaalit alkavat
Koirien sisään kirjaus ja eläinlääkärintarkastus maittain koirille, jotka kilpailevat sunnuntaina
Sunnuntain tuomarien kokous
Palkintojen jako
Joukkueenjohtajien kokous

Testijuoksut
Ensimmäinen lähtö
Uusintaeläinlääkärintarkastus koirille, jotka ovat alle 2-vuotiaita ja yli 6-vuotiaita, näiden koirien on
mentävä tarkastukseen 30 min koiran ensimmäisen lähdön jälkeen
Finaalit alkavat
Palkintojen jako ja päättäjäiset
Joukkueenjohtajien kokous
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