
 

 
 

FCI-Wereldkampioenschap en CSS-Wereldwinnaar Coursing 2022 
26 t/m 29 mei 2022, Kalajoki, Finland 

 
Organisatie: FCI – Fédération Cynologique Internationale 

 
Organisator: Finse Kennel Club – Finse Windhond Associatie in samenwerking met MOSH ry, 

OSVKH ry  
 

Reglement: FCI Reglementen voor Internationale windhonden Ren- en coursing evenementen, 
geldig vanaf 01.01.2022 

 
Covid-19 Informatie: De actuele informatie over de Covid-19 situatie vindt u op de site van de Finse 

overheid: https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/current-
restrictions/travel-to-and-from-finland 

 
Locatie: Top Camping WCC 2022 Event Center, Tuomipakkaintie 20, 85100 Kalajoki, Finland 

Google maps: https://goo.gl/maps/CVpjbDN7L1R6tR9h7  
Kalajoki Hiekkasärkät, Field area: Matkailutie 222, 85100 Kalajoki, Finland 
GPS coordinaten: 64.23831141177271, 23.817131654698205 

 
Website: www.wcc2022.fi 

  
FCI gedelegeerde: Jonny Hedberg (Sweden) 

 
Coursing director: Anu Lehto (Finland) 

 
Keurmeesters: De nationale organisaties worden uitgenodigd om uiterlijk 28 februari een lijst van 

beschikbare juryleden op te sturen, ter goedkeuring aan het WKC organisatieteam 
(FCI-reglement §4.8, §7.7, §1.12) 

  
Rassenindeling: CSS Wereldwinnaar Coursing 2022 
 
 Vrijdag 27 mei 2022, aanvang 9.00 uur 

 CSS-klasse: Afghaanse Windhond, Azawakh, Barzoi, Cirneco dell’Etna, Chart Polski, 
Galgo Español, Greyhound, Magyar Agar, Pharao Hound, Podenco Canario, Podenco 
Ibicenco, Deerhound, Ierse Wolfshond, Italiaans Windhondje, Saluki, Sloughi, 
Whippet 
 
FCI Wereldkampioenschap Coursing 2022 
 
Zaterdag 28 mei 2022, aanvang 9.00 uur 
CACIL-klasse: Deerhound, Ierse Wolfshond, Italiaans Windhondje, Whippet 
 
Zondag 29 mei 2022, aanvang 9.00 uur 

 CACIL-klasse: Afghaanse Windhond, Azawakh, Barzoi, Chart Polski, Galgo Español, 
 Greyhound, Magyar Agar, Saluki, Sloughi 

 
  



 

Afhankelijk van het aantal honden dat is ingeschreven voor het kampioenschap 
kunnen de rassen worden verplaatst naar een andere dag. Alle omlopen voor één ras 
per evenement worden op dezelfde dag verlopen (§4.12). De teamleider van elk land 
wordt uiterlijk 8 dagen na de sluitingsdatum geïnformeerd over een herplanning. 
 

Dierenartscontrole: - Voor honden die op vrijdag deelnemen: donderdag vanaf 13.00 uur 
- Voor honden die op zaterdag deelnemen: vrijdag vanaf 14.00 uur 
- Voor honden die op zondag deelnemen: zaterdag vanaf 14.00 uur 
Teamleiders krijgen een tijdsindeling voor de dierenartscontrole.  
Honden jonger dan twee jaar of ouder dan zes jaar moeten zich 30 minuten na hun 
eerste omloop bij de dierenarts melden.  

 
Dierenarts Vereisten:  Geldig EU-vaccinatiepaspoort of dierenpaspoort waarin het identificatienummer van 

de hond en de einddata van de vaccinaties zijn vermeld. Het vaccinatiepaspoort moet 
bij elke dierenartscontrole worden getoond. De vaccinatieregels van de Finse Kennel 
Club worden tijdens het evenement toegepast. 

  Om deel te kunnen nemen, moet een hond de volgende geldige vaccinaties hebben: 
 - vaccinatie tegen rabiës (minimaal 21 dagen voor de inreis in Finland) 
 - vaccinaties, ten minste tweemaal, tegen hondenziekte, parvovirose enhepatitis 

(minimaal 21 dagen voor de inreis in Finland) 
 
 Vaccinatie regels van de Finse Kennel Club: 
 https://www.kennelliitto.fi/en/dog-ownership/regulations-about-vaccinations-and-

infectious-diseases 
 
 Import regels 
 Let op! behandeldeling  tegen Echinokokkose (lintworm) 
 De lintworm behandeling is vereist bij honden. Ook puppy's jonger dan drie maanden 

en honden die naar Finland reizen moeten worden behandeld voordat ze Finland 
binnenkomen. Een dierenarts in een land buiten Finland moet de toegediende 
medicatie opnemen in het huisdierenpaspoort. 

 
 De behandeling is een geschikte dosering van een geneesmiddel dat praziquantel of 

epsiprantel bevat tegen lintworm die echinokokkose veroorzaakt en is goedgekeurd 
voor de betreffende soort. In de regel moet de behandeling 1-5 dagen voor aankomst 
in Finland in het buitenland worden toegediend. Dit betekent dat de medicatie niet 
meer aan de grens mag worden toegediend vlak voor het oversteken. De eerdere 
wetgeving waarin huisdieren niet behandeld hoefden te worden als ze binnen 24 uur 
vanuit het buitenland naar Finland terugkeren, is afgeschaft. 

 
 Als alternatief kan de 28-dagen-regel worden toegepast als de hond afkomstig is uit 

een EU-land of een land dat vergelijkbaar is met een EU-land waar het paspoort 
systeem van het huisdier bestaat. Het huisdier moet voor het reizen minimaal twee 
keer worden behandeld met een maximum interval van 28 dagen in een EU-land of 
een met een EU-land vergelijkbaar land en daarna regelmatig met maximum 
tussenpozen van 28 dagen zolang het huisdier blijft reizen naar en uit Finland. De 
laatste behandeling moet in Finland worden toegediend nadat de reis is beëindigd. 
Als het interval van 28 dagen wordt overschreden, moet de behandelreeks opnieuw 
worden gestart. 

 
  

  



 

 Het paspoort van een huisdier dat het 28-dagenprogramma volgt, moet dit zowel in 
het Fins of Zweeds als in het Engels aangeven op de behandelpagina van de 
echinococcus. Vanaf begin 2012 zijn de markeringen van het 28-dagenprogramma in 
het huisdierenpaspoort aangebracht. Als de paspoortpagina's vol zijn, krijgt de hond 
een nieuw paspoort. Zowel het oude als het nieuwe paspoort moet worden 
meegenomen als u met de hond reist. 

  
 Controleer specifieke voorwaarden en aanbevelingen voor import op de website van 

de Finse Voedsel Autoriteit: https://www.ruokavirasto.fi/en/private-
persons/travellers/ 
 

Identificatie: De hond moet een leesbare microchip of leesbare tatoeage hebben. 
 

Parcourslengte: Voor Cirneco dell’Etna, Italiaans Windhondje en Whippet 600 - 800 meter, voor alle 
andere rassen 800 - 1000 meter. Kleine afwijkingen op bovenstaande afstanden zijn 
toegestaan. (FCI-reglement §4.10.2) 

 
Terrein: Drie velden op zand bij de zee 
 
Haastechniek: Sleephaas via klossen 

 
Dopingcontrole: Dopingcontrole wordt uitgevoerd volgens het FCI-reglement §1.9 
 Het evenement past de anti doping regels toe zoals die zijn goedgekeurd door de 

Finse Kennel Club. Deze anti doping regels zijn beschikbaar op: 
http://www.kennelliitto.fi/en/dogs-and-hobbies/antidoping 

 
Aansprakelijkheid: Volgens FCI-reglement §1.10 
 
Toelating: CACIL klasse en CSS klasse, FCI regels §1.4, §4.2, §4.6, §4.7, §4.9 
 - maximaal 6 honden per land, per ras en geslacht in totaal 
 - beide klassen gescheiden naar geslacht bij voldoende reuen en teven (6+6) 
 - een hond kan slechts in één klasse deelnemen 
 - Om deel te kunnen nemen, moet de deelnemende hond de laatste twee  
 coursingwedstrijden vóór de sluitingsdatum hebben voltooid zonder diskwalificatie 

- Een diskwalificatie tussen de sluitingsdatum van de inschrijving en de datum van het 
kampioenschap sluit deelname uit. 
- Kwalificatielopen die zijn voltooid voordat de in paragraaf 1.4.2 vermelde 
leeftijdsgrens is bereikt, zijn ongeldig 
 
De FCI Europees Coursing Kampioenen 2021 en CdL Sprinter Winners Coursing 2021 
kunnen hun titel verdedigen in de klasse van hun licentie voor 2022 (CSS of CACIL) en 
kunnen ingeschreven worden bovenop het maximum aantal toegestane deelnemers. 

 
Sluitingsdatum Nederland: De Nederlandse sluitingsdatum voor inschrijving voor het WKC2022 is 25 april 2022, 

einde van de dag. 
 

Inschrijven: - Inschrijven kan uitsluitend online, via de CvW Website: https://www.cvw.nu/online-
inschrijven-wereld-kampioenschap-coursing-2022 

 - Wanneer de deelnemende hond voor CACIL in aanmerking wil komen, tevens de 
tentoonstelling kwalificatie U of ZG, behaald op een internationale tentoonstelling in 
een volwassen klasse, meesturen 

 - Wanneer online inschrijven niet lukt, neem contact op met: webmaster@cvw.nu 
 



 

Inschrijfgeld:  €60,00 per hond 
 
Betaling: Het verschuldigde inschrijfgeld dient uiterlijk 25 april 2022, einde van de dag, 

overgemaakt te zijn op het bankrekeningnummer van de CvW. 
 
Bankrekening: IBAN: NL09 INGB 0009 5987 84 ten gunste van ‘Commissie voor de 

Windhondenrensport’ te Heijningen  
 Omschrijving: ‘Inschrijfgeld WKC2022 [na(a)m(en) hond(en)]’ 

 
CACIL toekenning: CACIL wordt toegekend volgens het FCI reglement §5. 
 
Nationale certificaten: Nationale certificaten worden uitgereikt voor honden die ten minste 75% van het 

maximum aantal punten behalen. 
 

Prijzen: Als er 6 of meer honden van één ras zijn, wordt de titel FCI Wereldkampioen of CSS 
Wereldwinnaar toegekend binnen het ras. Als er 6 of meer reuen en 6 of meer teven 
van één ras zijn, dan wordt een FCI Wereldkampioen titel en/ of CSS Wereldwinnaar 
prijs per geslacht (2 in totaal per klasse) binnen het ras toegekend. §4.9 

 
  FCI Wereldkampioen Coursing (WCC2022):  
  - Rood eredek voor de winnaars 

- CSS Wereldwinnaar Coursing (CWCW 2022): 
 - Blauw eredek voor de winnaars 
  
De eerste zes geplaatste honden ontvangen een prijs. Alle deelnemers ontvangen 
een aandenken. 

 
WKC2022 catalogus: De WKC2022 catalogus kan ter plaatse worden gekocht. 

 
Camping: Alle kampeer faciliteiten worden verzorgd door Top Camping Kalajoki, adres: 

Tuomipakkaintie 20, 85100 Kalajoki.  
 
 Zoals elk jaar wordt de camping opgedeeld in verschillende landen gedeelten, die 

ingedeeld worden aan de hand van het aantal deelnemers uit de verschillende 
landen.  

  
 De camping is geopend vanaf 23 mei 2022. Er zijn plaatsen beschikbaar voor 

campers, caravans en tenten. Reserveren kan tot uiterlijk 1 mei 2022. Zonder 
reservering is beschikbaarheid niet gegarandeerd. Voorzieningen (toiletten, water, 
elektriciteit) zijn beschikbaar.  Meer informatie en een boekingsformulier is te 
vinden op de website www.wcc2022.fi 

  
 Top Camping Kalajoki is fraai gelegen aan zee, alle noodzakelijke en denkbare 

services zijn aanwezig. 
 

Overige accommodatie: Boekingen (Kalajoki Booking Centre) 
 Vakantiehuizen en appartementen in Hiekkasärkät,in de duinen van Kalajoki. Kalajoki 

Booking Centre heeft het grootste en meest diverse aanbod van accommodaties met 
meer dan 300 accommodatie opties en 1500 bedden. Het boeken van een 
vakantiehuis of appartement kan via www.bookingkalajoki.fi, inlichtingen via e-mail: 
keskusvaraamo@kalajoki.fi. Alle boekingen worden vooraf in rekening gebracht 
(middels factuur en bankoverschrijving). 

 



 

Overige informatie:  - Het gebruik van een muilkorf is verplicht voor alle rassen. 
- Rode en witte dekken zijn verplicht; tekst, tekens of andere attributen die kunnen 
worden gebruikt om honden te identificeren, zijn niet toegestaan op de dekken. 
- Landenvlaggen of signaal- / felle kleuren op enkeltapes van de honden zijn niet 
toegestaan. 
- Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn. Ruim uitwerpselen altijd op, 
alstublieft! Overtreding van deze regels zal resulteren in een boete van €50,00 
- EHBO-middelen zijn ter plaatse beschikbaar. 
- In geval van een eventuele annulering van het evenement, buiten de 
verantwoordelijkheid van de organisator, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
- Teamleider Nederland: Wim Scharroo  
 

 

  



 

WKC2022 Programma 
 

Donderdag 26 mei 2022 
13:00 Registratie van de honden en dierenartscontrole (per land) voor honden die deelnemen 

op vrijdag 
16:00-16:30 Keurmeester vergadering, keurend op vrijdag 
17:00 Teamleider vergadering 
19:00 Openingsceremonie 
  
Vrijdag 27 mei 2022 
08:30-09:00 Proeflopen 
09:00 Start eerste omloop 
09.30- Dierenartscontrole voor honden jonger dan 2 jaar en ouder dan 6 jaar. Deze honden 

dienen zich te melden bij de dierenarts 30 minuten na hun eerste omloop. 
13:30 Start tweede omloop 
14:00- Registratie van de honden en dierenartscontrole (per land) voor honden die deelnemen 

op zaterdag 
16.30-17:00 Keurmeester vergadering, keurend op zaterdag 
17.30 Prijsuitreiking 
18.30 Teamleider vergadering 

 
 
 

Zaterdag 28 mei 2022 
08:30-09:00 Proeflopen 
09:00 Start eerste omloop 
09:30- Dierenartscontrole voor honden jonger dan 2 jaar en ouder dan 6 jaar. Deze honden 

dienen zich te melden bij de dierenarts 30 minuten na hun eerste omloop. 
13.30 Start tweede omloop 
14:00- Registratie van de honden en dierenartscontrole (per land) voor honden die deelnemen 

op zondag 
16:30-17:00 Keurmeester vergadering, keurend op zondag 
17.30 Prijsuitreiking 
18.30 Teamleider vergadering 

 
 
 

Zondag 29 mei 2022 
08:30-09:00 Proeflopen 
09:00 Start eerste omloop 
09:30- Dierenartscontrole voor honden jonger dan 2 jaar en ouder dan 6 jaar. Deze honden 

dienen zich te melden bij de dierenarts 30 minuten na hun eerste omloop. 
13.30 Start tweede omloop 
17:30 Prijsuitreiking en sluitingsceremonie 
18:45 Teamleider vergadering 

 


