
 

 

 

 

FCI MAAILMANMESTARUUS KILPAILU  

JA 

CSS MAAILMANVOITTAJA KILPAILU 

MAASTOJUOKSU 
 

29.6. – 2.7.2023, Kristianstad, Ruotsi 

 
 
Järjestäjä  FCI – Fédération Cynologique Internationale 

Svenska Kennelklubben, Svenska Vinthundklubben 
 

Säännöt  FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing events 
voimassa 1.1.2023 alkaen 
 

Paikka  Liljecronas väg, Norra Åsum, Kristianstad 
GPS koordinaatit: 55.98395953121598, 14.151585415646313 
 

Nettisivut  http://wcc2023.svvk.se 
 
Rotujako/aikataulu CSS Maailmanvoittaja kilpailu 2023 

Torstai 29.6.: 1. lähtö klo 8:00, testijuoksut 7:30 
Whippet, italianvinttikoira, puolanvinttikoira, afgaaninvinttikoira, 
englanninvinttikoira,azawakh, ibizanpodenco, faaraokoira, etnankoira, 
kanarianpodenco 
 
Perjantai 30.6.: 1. lähtö klo 8:00, testijuoksut 7:30 
Saluki, skotlanninhirvikoira, irlanninsusikoira, sloughi, espanjanvinttikoira, 
unkarinvinttikoira, venäjänvinttikoira 

 
  

http://wcc2023.svvk.se/


 

 
FCI Maailmanmestaruus kilpailu 2023 
Lauantai 1.7.: 1. lähtö klo 8:00, testijuoksut 7:30 
Whippet, italianvinttikoira, afgaaninvinttikoira, irlanninsusikoira, sloughi, 
puolanvinttikoira, espanjanvinttikoira 
Sunnuntai 2.7.: 1. lähtö klo 8:00, testijuoksut 7:30 
Venäjänvinttikoira, skotlanninhirvikoira, azawakh, englanninvinttikoira, saluki, 
unkarinvinttikoira 
 
Koiramääristä riippuen järjestäjällä on oikeus siirtää rotuja päivästä toiseen. 
Kuitenkin niin, että kummassakin kilpailussa rodun koirat kilpailevat samana 
päivänä (§4.14.2). Muutoksista ilmoitetaan joukkueenjohtajalle viimeistään 
kahdeksan (8) päivää ilmoittautumisajan umpeuduttua. 
 

Eläinlääkärin tarkastus Koirille, jotka kilpailevat torstaina: keskiviikkona 28.6. klo 13:00 
Koirille, jotka kilpailevat perjantaina: torstaina 29.6. klo 10:00 
Koirille, jotka kilpailevat lauantaina: perjantaina 30.6. klo 10:00 
Koirille, jotka kilpailevat sunnuntaina: lauantaina 1.7. klo 10:00 
 
HUOM! Koiran kilpailukirja pitää olla mukana ensimmäisessä 
eläinlääkärintarkastuksessa (kirjat kerätään siellä järjestäjän toimesta). 
Alle kaksi (2) ja yli kuusi (6) vuotiaiden koirien on mentävä 
uusintaeläinlääkärintarkastukseen 30 min alkueräjuoksun jälkeen. 

 
Tunnistemerkintä Koiralla on oltava luettavissa oleva mikrosiru tai tatuointi. 
 
Juostavat matkat Etnankoira, italianvinttikoira ja whippet: 600 – 800 m Muu rodut: 800 – 1000 m 

Pienet vaihtelut ylläoleviin matkoihin ovat sallittuja (§4.10.2) 
 
Radat ja maasto Neljä rataa, ruoho/laidunmaa 
 
Viehe  Viehettä vedetään rissojen kautta 
 
Vastuu  Löydät ajantasaiset tiedot Covid-19 tilanteesta Ruotsin hallituksen 

tiedotussivulta, kts. tarkemmat linkit tapahtuman nettisivuilta. 
 
Osanotto  CACIL luokka ja CSS luokka, FCI:n säännöt §1.4, §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 
▪ kahden edellisen kilpailun tulosten ennen ilmoittautumispäivää tulee 

olla hyväksyttyjä (ei DISK). Hylkäys (DISK) ilmoittautumisen ja 
mestaruuskilpailun välillä estää osanoton kts. tarkemmin Suomen 
joukkueen FCI:n arvokilpailuun ilmoittautumisasiakirjasta. 

▪ Sukutaulun tulee olla FCI:n sääntöjen mukainen §4.6.1 
FCI:n maastojuoksun Maailmanmestarit 2022 ja CSS Maailmanvoittajat 2022 
voivat puolustaa titteliään rodun enimmäismäärän lisäksi siinä luokassa (CACIL 
tai CSS) johon koiralla on osallistumisoikeus vuonna 2023 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. 

 
Kansalliset sertit  Kansalliset sertit jaetaan roduittain, luokittain ja sukupuolittain. Saadakseen 

kansallisen sertin koiran pitää saavuttaa vähintään 75 % maksimipistemäärästä. 
 Jaettavien serttien määrä luokassa määräytyy osallistuvien koirien  
 lukumäärästä: 

koiria/ kpl sertit/ kpl koiria/ kpl sertit/ kpl 
2 – 5  1 48 – 59 6 

6 – 11  2 60 – 71 7 
12 – 23 3 72 – 83  8 

24 – 35 4 84 – 95 9 

36 – 47 5   
 

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:n maastojuoksun Maailmanmestari 2023 (WCC 2023) 
Punainen palkintomantteli voittajille 
CSS maastojuoksun Maailmanvoittaja 2023 (CWCW 2023) 
Sininen palkintomantteli voittajille 
 
Kunniapalkinto kuudelle parhaalle koiralle. Kaikki osallistujat saavat lahjan. 
Palkinto Best in Field koiralle jaetaan jokaisena kilpailupäivänä. 

 
Luettelo  WCC2023 luettelon voi varata etukäteen nettisivulta. Rajoitettu määrä 

luetteloita myydään vapaasti paikanpäällä. Varaukset tapahtuman nettisivuilta. 
 
Leirintä  Paikkavaraukset sähköisesti http://wcc2023.svvk.se/camping  

Leiriytyminen alueella mahdollista sunnuntain 25.6. – ja maanantaina 3.7. 
välisenä aikana. Leiriytyjät, jotka saapuvat ennen tiistaita joutuvat maksamaan 
näiltä päiviltä ylimääräisen maksun 10€/päivä. 
 

Hotellit ym.  Tarkista tiedot hotelleista ja muista majoitusvaihtoehdoista tapahtuman 
nettisivuilta. Lähin kaupunki on Kristianstad.  

Lisätietoja   
▪ Lähtökäsky on GO ja samalla lähettäjä näpäyttää kädellä selkään 
▪ järjestelykennelin edessä on keltainen lähtönumerotaulu, jossa on sen 

lähdön numero, jonka lähettäjät haluavat tarkastukseen 
▪ lähettäjät kuuluttavat lähtönumeroita joiden tulee saapua 

järjestelykenneliin, leirintäalueen läheisyydessä on kaiuttimet 
▪ lähettäjät kutsuvat koiraasi numeroa VAIN KOLME KERTAA, joten ole 

ajoissa paikalla 
▪ kävelyaika radalle 1: 4 min 
▪ kävelyaika radalle 2: 8 min 
▪ kävelyaika radalle 3: 12 min 

http://wcc2023.svvk.se/camping


 

▪ ratojen läheisyydessä on kaksi autoa valmiudessa toimimaan, mikäli 
koira loukkaantuu 

▪ alueella toimii Punainen Risti, joka auttaa kilpailuttajia tarvittaessa 
▪ kaikkien rotujen on käytettävä kuonokoppaa 
▪ ainoastaan punainen tai valkoinen kilpailumantteli on sallittu, niissä ei 

saa olla mitään merkintöjä, joiden avulla koiran tunnistaminen on 
mahdollista 

▪ maan liput jalkateippauksissa tai signaalin-/kirkkaan väriset 
jalkateippaukset eivät ole sallittuja 

▪ järjestäjä ei ole vastuussa mahdollisesta tapahtuman peruuntumisesta 
järjestäjästä riippumattomista syistä 

▪ mikäli paikallaolevat ns. turistikoirat tarvitsevat eläinlääkärin apua 
tapahtuman eläinlääkäreiltä on maksu 25€ (+ lääkkeiden hinta), maksu 
on maksettava käteisellä paikanpäällä eläinlääkärille 

 
Doping ja muut kielletyt 
toimenpiteet Sairaiden tai loukkaantuneiden koirien osallistuminen ei ole sallittu. Lisäksi 

koiraan ei saa vaikuttaa millään kielletyllä tavalla, ts. sille ei saa tehdä 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa sen ulkonäköä, suorituskykyä tai 
reaktioita/luonnetta epäasianmukaisesti tai piilottaa vamman tai sairauden 
merkkejä. 

 
Koiran vastuuhenkilön velvollisuus on selvittää, miten tietty hoito tai muu 
toimenpide voi vaikuttaa koiran kelpoisuuteen osallistua kokeeseen, kilpailuun 
tai näyttelyyn. Dopingtestejä otetaan paikanpäällä. 
 
Koiran vastuuhenkilö on velvollinen huolehtimaan siitä, että kyseessä oleva 
koira on testattavissa sekä saatavilla testistä johtuviin lisätutkimuksiin. 
 
Lisätietoja kielletyistä hoidoista ja toimenpiteistä koskevista määräyksistä sekä 
varoajoista saa ottamalla yhteyttä Svenska Kennelklubbeniin sähköpostitse 
osoitteeseen dopk@skk.se 
Dopingtestit suoritetaan kansallisten doping määräysten ja FCI:n sääntöjen §1.9 
mukaisesti. 

 
Kemiallinen kastraatio Urokset, jotka on kastroitu kemiallisesti lääkkeillä tai sirulla eivät voi osallistua.  
urokset/nartut Poikkeuksia osallistumiseen ei ole. 

Nartut, jotka on steriloitu jatkuvalla lääkityksellä saavat yleisen poikkeusluvan  
osallistua kokeisiin, kilpailuihin ja näyttelyihin. 
(Kansalliset säännöt) 

 
SKK rokotus säännöt Koiranäyttelyissä ja kokeissa noudatetaan Svenska Kennelklubbenin hyväksymiä 

rokotusmääräyksiä. Osallistuakseen koiralla tulee olla voimassa oleva 
penikkatautirokotus. 
 
Penikkatautirokotus 
Osallistuvien koirien tulee olla rokotettu penikkatautia vastaan seuraavien 
ohjeiden mukaisesti: 

▪ alle vuoden ikäiset koirat: vähintään kymmenen (10) viikon ikäisinä 
▪ yli vuoden ikäiset koirat: vähintään kymmenen (10) kuukauden iässä ja 

maksimissaan neljä (4) vuotta sitten. 

mailto:dopk@skk.se


 

 
 

Parvorokotus 
Svenska Kennelklubben suosittelee, että kaikki koirat rokotetaan parvovirusta 
vastaan. 
 
Kennelyskärokotus 
Svenska Kennelklubben suosittelee myös osallistuvien koirien rokottamista 
kennelyskää vastaan. 
 
Raivotautirokotus 
Ajantasaisen tiedon saamiseksi käy Ruotsin Maataloushallituksen 
(Jordbruksverket) nettisivuilla. Määräyksiin pääset tästä 
 
Huomioitavaa 
Vasta-ainetesti rokotusten sijaan ei ole voimassa Ruotsissa. 

 
Koiran tuonti Ruotsiin Koiran tuomisessa Ruotsiin noudatetaan Euroopan unionin (EU) määräyksiä.  

 Tarkempia tietoja löydät Ruotsin Maataloushallituksen nettisivuilta 
(Jordbruksverket), www.sjv.se   
 
Ei-ruotsalaiset osallistujat ovat vastuussa tietojen hankkimisesta kotimaahan 
 tapahtuvaa jälleen tuontia (paluuta) koskevista säännöistä ja määräyksistä. 
 
Rajatarkastus koiraa tuotaessa Ruotsiin 
Koiraa tuotaessa Ruotsiin, rajaa ylitettäessä on tehtävä ilmoitus tullille. 
Ajantasaiset tiedot määräyksistä löytyy Ruotsin Tullin nettisivuilta (Tullverket), 
www.tullverket.se 

 
Madotus Mahdollista hintaan 10€/koira, 3-5 koiraa 25€. Matolääkitys pitää olla itsellä 

mukana, lääkkeitä ei ole saatavana kokee eläinlääkäreiltä. 
 

  

https://jordbruksverket.se/languages/english/movement-of-dogs-cats-and-ferrets/movement-of-dogs-cats-and-ferrets-from-eu-countries-and-from-andorra-iceland-liechtenstein-monaco-northern-ireland-norway-san-marino-switzerland-and-the-vatican-city
http://www.sjv.se/
http://www.tullverket.se/


 

 
PÄIVÄKOHTAINEN AIKATAULU 

 
Keskiviikko 28.6. 
13:00 - Koirien sisään kirjaus ja eläinlääkärintarkastus 
16:00 Tuomarien kokous 
17:00 Joukkueenjohtajien kokous 
19:00 Avajaiset 
 
Torstai 29.6. 
07:30 Testijuoksut 
08:00 Ensimmäinen lähtö 
10:00 - Koirien sisään kirjaus ja eläinlääkärintarkastus 
13:00 Finaalit alkavat 
17:00 Tuomarien kokous 
18:30 Palkintojen jako 
 Joukkueenjohtajien kokous heti palkintojen jaon jälkeen 
 
Perjantai 30.6. 
07:30 Testijuoksut 
08:00 Ensimmäinen lähtö 
10:00 - Koirien sisään kirjaus ja eläinlääkärintarkastus 
13:00 Finaalit alkavat 
17:00 Tuomarien kokous 
18:30 Palkintojen jako 
 Joukkueenjohtajien kokous heti palkintojen jaon jälkeen 
 
Lauantai 1.7. 
07:30 Testijuoksut 
08:00 Ensimmäinen lähtö 
10:00 - Koirien sisään kirjaus ja eläinlääkärintarkastus 
13:00 Finaalit alkavat 
17:00 Tuomarien kokous 
18:30 Palkintojen jako 
 Joukkueenjohtajien kokous heti palkintojen jaon jälkeen 
 
Sunnuntai 29.6. 
07:30 Testijuoksut 
08:00 Ensimmäinen lähtö 
10:00 - Eläinlääkärintarkastus 
13:00 Finaalit alkavat 
17:00 Tuomarien kokous 
18:30 Palkintojen jako ja päättäjäiset 
 Joukkueenjohtajien kokous heti palkintojen jaon jälkeen 
 
 
 


