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1.

KOKEIDEN TARKOITUS

Vinttikoirakokeiden tarkoituksena on näöllään ajavien koirien metsästys- ja juoksuominaisuuksien
selville saaminen jalostusta varten, juoksutoiminnan ja harrastajien yhteistoiminnan kehittäminen
sekä kilpailumahdollisuuksien tarjoaminen näihin sääntöihin pohjautuen.
Ilmoittamalla koiransa kokeeseen, samoin kuin lupautumalla toimihenkilöksi kokeeseen, henkilö
sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

2.

KOKEEN LUONNE JA KOELAJIT
2.1.

Kokeen luonne

Vinttikoirakokeet ovat:
1.
2.
3.
4.

2.2.

Yleisiä
Yhdistysten jäsenten välisiä kokeita ja kilpailuja
Kansainvälisiä kokeita.
Erikoiskokeita ja -kilpailuja, joista määrätään erillisillä Kennelliiton tai Vinttikoiraliiton
vahvistamilla säännöillä tai ohjeilla.

Koelajit

Kokeen järjestävän yhdistyksen tulee olla Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton jäsen.
Vinttikoirakokeiden koelajeja ovat:
Ajuekoe, VIC-A
Maastokoe, VIC
Näöllään ajavien koirien maastokoe, VIC-R
Ratakoe, VIR
Kansainväliset kokeet järjestetään FCI:n hyväksymien sääntöjen mukaan. Näissä kokeissa jaetaan
myös kansalliseen käyttövaliotulokseen oikeuttavat sertifikaatit.

3.

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN

1.

Koetoimitsija tai ylituomari tarkastaa koiran osallistumisoikeuden.

2.

Kokeisiin saavat osallistua koirarodut, joille Kennelliitto Vinttikoiraliiton hallituksen
esityksestä on myöntänyt osallistumisoikeuden.
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3.

Koiran on oltava merkitty FCI:n hyväksymään koirarekisteriin, rokotettu ja tunnistusmerkitty
Kennelliiton määräysten mukaisesti. Koira voi osallistua kokeeseen aikaisintaan sinä päivänä,
kun se täyttää 18 kk, paitsi Vinttikoiraliiton hallituksen määrittelemät pienikokoiset rodut,
joista koira voi osallistua kokeeseen aikaisintaan sinä päivänä, kun se täyttää 15 kk.
Koira voi osallistua veteraaniluokkaan aikaisintaan sinä vuonna kun se täyttää kuusi (6)
vuotta. Koira voi osallistua kokeisiin sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana se täyttää
kahdeksan vuotta.

4.

Kokeisiin eivät saa osallistua:
 sairas, loukkaantunut tai vammautunut koira
 kiimainen narttu
 narttu 30 vrk (arvioitu aika = 63 vrk ensimmäisestä astutuksesta) ennen odotettua
penikoimista ja 100 vrk penikoimisen jälkeen;
 koira, jonka ulkomuotoa on keinotekoisesti muutettu rodun luonteen vastaisesti;
 koira, jolta kokeen eläinlääkäri on evännyt osallistumisoikeuden;
 koira, jonka kokeen eläinlääkäri tai ylituomari koeohjeiden perusteella sulkea pois
kokeesta;
 koira, joka ei täytä Kennelliiton antidopingsäännön vaatimuksia.
 koira, joka on vihainen ihmisille tai toisille koirille

5.

Koiralla tulee olla Vinttikoiraliiton hyväksymä voimassaoleva kilpailukirja. Koira tulee
ilmoittaa kokeeseen kilpailukirjaan merkityn omistajan nimissä.

6.

Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää Vinttikoiraliiton
koekalenterissa ilmoitetulla tavalla. Koiran omistajalle ilmoitetaan kokeeseen pääsystä
viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä.

4.

JÄÄVIYDET

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.

5.

YLEINEN KOKEEN SIIRTO TAI PERUUTUS

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.

6.

KOKEEN YLITUOMARI

Ylituomarin on oltava Kennelliiton pätevöimä ko. koelajin ylituomari, jolla on voimassa oleva
arvosteluoikeus. Ylituomarin on oltava Kennelliiton sekä Vinttikoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen.
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7.

PALKINTOTUOMARIT

Palkintotuomarin on oltava Vinttikoiraliiton pätevöimä ko. koelajin tuomari, jolla on voimassa
oleva arvosteluoikeus. Palkintotuomarin on oltava Kennelliiton sekä Vinttikoiraliiton
jäsenyhdistyksen jäsen. Vinttikoiraliitto tarkastaa ulkomaisten palkintotuomareiden
arvosteluoikeuden.

8.

KOELUOKAT JA KÄSITTEET

Koeluokat ja käsitteet määritellään koelajikohtaisissa ohjeissa.

9.

ARVOSTELUPERUSTEET

Hyväksytty tulos, tarkemmat arvosteluperusteet ja käyttövalioarvoon oikeuttavat tulosrajat
määritellään koelajikohtaisissa järjestämisohjeissa. FCI:n kansainvälisten vinttikoirakokeiden
maastokokeen arvosteluperusteiden muuttuessa, vahvistetaan muutokset Kennelliitossa
Vinttikoiraliiton hallituksen esityksestä. Ajuekoe (VIC-A)
Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät:
Osa-alue

Maksimi pistemäärä

1. Nopeus

20

2. Innokkuus ja seuraaminen

10

3. Ketteryys

10

4. Kiinniotto

20

5. Yhteistoiminta

30

6. Käyttäytyminen, hihnassa

5

7. Käyttäytyminen, irti

5

Yhteensä

100

Koirat juoksevat 3 koiraa käsittävinä ajueina, jotka arvostellaan.
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9.1.

Maastokoe (VIC)

Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät:
Osa-alue

Maksimi pistemäärä

1. Nopeus

20

2. Innokkuus

20

3. Seuraaminen ja
ajotyöskentely

20

4. Ketteryys

20

5. Kestävyys

20

Yhteensä

100

Koirat arvostellaan yksilöinä, lähdöt pyritään juoksemaan pareittain.

9.2.

Näöllään ajavien koirien maastokoe (VIC-R)

Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät:
Osa-alue

Maksimi pistemäärä

1. Nopeus

20

2. Innokkuus

20

3. Seuraaminen ja
ajotyöskentely

20

4. Ketteryys

20

5. Kestävyys

20

Yhteensä

100

Koirat arvostellaan yksilöinä, lähdöt pyritään juoksemaan pareittain.

9.3.

Ratakoe (VIR)

Ratakokeet ovat koirien nopeuskilpailuja, joissa koiran tulos määräytyy joko ajan tai sijoituksen
perusteella.

10.

KOIRAN LOUKKAANTUMINEN

Aina jos on aihetta epäillä koiran loukkaantuneen, on koiran koesuoritus välittömästi
keskeytettävä ja se on vietävä eläinlääkärin tarkastettavaksi. Eläinlääkäri päättää, voiko koira
jatkaa koetta, tuomarineuvosto päättää suorituksen arvostelusta.
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Mikäli koiran suoritus joudutaan keskeyttämään loukkaantumisen tai ilmeisen terveyteen
kohdistuvan uhan takia, koiran siihen mennessä saavuttama tulos jää voimaan.

11.

KOKEISIIN OSALLISTUVAN VASTUU

Koiran ohjaaja vastaa koirastaan koko koetapahtuman ajan. Kokeen järjestäjää, koetoimikuntaa tai
ketään toimihenkilöä ei voida asettaa vastuuseen koiran ohjaajalle, koiralle tai toimihenkilölle
kokeen aikana sattuneesta onnettomuudesta, ellei voida osoittaa sen johtuvan
huolimattomuudesta tai näiden sääntöjen rikkomisesta. Koiran katoamisesta karkaamisen vuoksi
ei voida kokeen järjestäjää tai toimihenkilöä asettaa vastuuseen. Kokeen järjestäjällä on oltava
järjestäjän vastuuvakuutus.

12.

KÄYTTÄYTYMINEN KOEPAIKALLA

Kokeeseen osallistujan on noudatettava tuomareiden, eläinlääkärin ja toimitsijoiden ohjeita ja
määräyksiä. Osallistujan on esiinnyttävä moitteettomasti koko kokeen ajan.
1.

Mikäli tuomari, toimihenkilö tai kokeeseen osallistuvan koiran omistaja/ohjaaja käyttäytyy
sopimattomasti, esim. arvostelee palkintotuomaria, kurittaa omaa tai muiden koiraa tai
toimii vilpillisesti, tulee kokeen ylituomarin kehottaa tätä muuttamaan käytöstään tai sulkea
ao. henkilö kokeesta. Mikäli kokeesta suljetulla henkilöllä on kokeeseen osallistuvia koiria, ne
suljetaan kokeesta.

2.

Tapahtuneesta on tehtävä merkintä ylituomarin kertomukseen. Törkeät tapaukset ovat
ylituomarin tai järjestävän yhdistyksen yhdessä ylituomarin lausunnon kanssa esitettävä
Vinttikoiraliiton hallitukselle toimenpiteitä varten. Mahdollisesti kurinpidollisia toimenpiteitä
vaativat tapaukset Vinttikoiraliiton hallituksen tulee siirtää Kennelliiton asianomaisen elimen
käsiteltäväksi.

13.

ELÄINSUOJELU

Kokeessa on oltava eläinlääkäri, joka on läsnä koesuoritusten ajan. Eläinlääkäri käyttää korkeinta
päätösvaltaa eläinsuojelullisissa asioissa. Eläinsuojelun periaatetta on aina kunnioitettava. Koiran
terveyden ollessa uhattuna voi ylituomari tai eläinlääkäri keskeyttää koiran koesuorituksen tai
sulkea koiran kokeesta.

14.

ANTIDOPING

Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva antidopingsääntö.

15.

MUUTOKSET KOESÄÄNTÖIHIN

Muutokset näihin koesääntöihin vahvistaa Kennelliitto Vinttikoiraliiton yleiskokouksen esityksestä.
Näihin koesääntöihin liittyvät ohjeet hyväksyy Kennelliitto Vinttikoiraliiton hallituksen esityksestä.
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16.

VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.

17.

PAKOTTAVAT SYYT

Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin osallistumista tai antaa
muita niiden toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.

18.

MUUT SÄÄNNÖT JA OHJEET

Näitä koesääntöjä täydentävät Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet
sekä Vinttikoirakokeiden koelajikohtaiset järjestämisohjeet ja liitteet.
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1.

OHJEEN SOVELTAMINEN JA MUUTOSESITYKSET

Tätä ohjetta noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n (Kennelliitto) ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n
(Vinttikoiraliitto) myöntämissä ajuekokeissa. Tämän ohjeen muuttamiseen vaaditaan Kennelliiton ja
Vinttikoiraliiton hallituksen päätös. Tähän ohjeeseen kuuluvat liitteet vahvistaa Vinttikoiraliiton
hallitus.

2.

AJUEKOKEEN PÄÄPIIRTEET

Ajuekokeen päätarkoitus on saada jalostusta varten tietoa näöllään ajavien koirien
yhteistoiminnasta niiden metsästäessä ryhmänä. Ajuekokeessa koirat juoksevat omistajan tai
omistajien ilmoittamana ryhmänä, jota kutsutaan ajueeksi. Suurimman kokonaispistemäärän saanut
ajue voittaa kilpailun.
Ajue koostuu kolmesta koirasta. Ajueen
turvallisuusnäkökohdat tulee huomioida.

3.

koirat

voivat

olla

erirotuisia,

kuitenkin

KOEORGANISAATIO
3.1.

Ylituomari

Ylituomarin tulee olla Kennelliiton pätevöimiä vinttikoirien ajuekokeen ylituomari, jolla on voimassa
oleva arvosteluoikeus.
Vinttikoiraliiton tehtävään hyväksymä ylituomari valvoo Kennelliiton edustajana, että kokeessa
noudatetaan voimassaolevia sääntöjä ja ohjeita. Ylituomari tarkastaa eläinlääkärin ja
kilpailunjohtajan kanssa koemaaston.
Ylituomari vahvistaa koepöytäkirjat, valionarvoon oikeuttavat tulokset sekä kirjoittaa ylituomarin
kertomuksen. Kokeen kaikkien arvostelleiden tuomarien arvostelukaavakkeet luovutetaan kokeen
jälkeen ylituomarille.

3.2.

Tuomarineuvosto

Tuomarineuvosto on korkein koesuorituksista päättävä elin. Tuomarineuvoston sääntöjen
mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa. Tuomarineuvoston tehtäviä ovat





lähdön hyväksyminen;
lähdön uusiminen;
ajueen suorituksen arvostelu;
muut koesuoritusta koskevat päätökset.

Tuomarineuvosto koostuu vähintään kolmesta vinttikoirien ajuekokeen palkintotuomarista, joista
puheenjohtajalla tulee olla ajuekokeen ylituomarin pätevyys.
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3.3.

Koetoimikunta

Kokeen järjestäjä nimeää koetoimikunnan, joka valitsee myönnettyyn kokeeseen seuraavat
pätevöidyt toimihenkilöt (Liite 1):







kilpailunjohtaja
vähintään kolme arvostelevaa tuomaria
koetoimitsija
ratamestari
lähettäjä
vetolaitteenohjaaja

Lisäksi
 eläinlääkäri
 tarvittava määrä muita toimihenkilöitä

3.4.

Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja on ajuekokeen palkintotuomari, joka vastaa kokeen järjestelyistä sekä
operatiivisesta johtamisesta. Hän vastaa myös siitä, että kokeen ennakkovalmistelut on tehty
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Koetoimitsija tarkastaa koirien osallistumisoikeuden ja vastaa tulosten kirjaamisesta kilpailukirjaan,
koepöytäkirjoihin sekä muihin vaadittuihin asiakirjoihin / järjestelmiin.
Ratamestari vastaa radan suunnittelusta, rakentamisesta ja tekniikasta. Vetolaite on sijoitettava
niin, että vetolaitteenohjaaja pystyy hallitsemaan koko juoksualuetta.
Lähettäjä tarkastaa, että koiran kilpailuvarustus on sääntöjen mukainen ja kunnolla kiinnitetty. Hän
valvoo, että ajueet lähetetään arvonnan mukaisessa järjestyksessä ja oikea-aikaisesti. Lähettäjä
raportoi tuomarineuvostolle välittömästi havaittuaan lähdössä sääntöjen vastaisuuksia, jollaisia
ovat esim. sääntöjen vastainen kilpailuvarustus ja väärään aikaan tapahtuva lähettäminen.
Vetolaitteenohjaaja vastaa laitteen toimivuudesta kokeen aikana. Vieheen veto aloitetaan
lähettäjän merkistä ja se on keskeytettävä ilmeisen vaaran uhatessa tai muuten ylituomarin
ohjeiden mukaan. Vieheen on kuljettava mahdollisimman tasaisesti sopivalla etäisyydellä johtavasta
koirasta.
Eläinlääkärin on oltava paikalla ja toimintavalmiina koesuoritusten ajan. Koirat on tarkastettava
ennen jokaista koesuoritusta.
Eläinlääkärin on suljettava koira kokeesta tai keskeytettävä koiran koe, mikäli hän havaitsee koiran
olevan kiimassa, kantava, sairas, loukkaantunut tai muutoin huonokuntoinen odotettavissa olevaan
kilpailurasitukseen
nähden.
Eläinlääkärillä
on
oltava
tarvittavat
ensiapuvälineet
loukkaantumistapausten varalle. Järjestäjän on toimitettava eläinlääkärille ennen koetta luettavaksi
eläinlääkärin tehtävät (Liite 2).
Eläinlääkärin sihteeri avustaa eläinlääkäriä tämän antamien ohjeiden mukaisesti, pitää kirjaa
tarkastetuista koirista, tarkastaa tunnistemerkinnän ja varmistaa rokotusten voimassaolon.
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4.

KOELUOKAT

Ajuekoe on yksiluokkainen koe, jossa kaikki ajueet juoksevat samassa koeluokassa. Koeluokka
voidaan järjestää vain, jos siihen on ilmoitettu vähintään kolme ajuetta. Mikäli koepäivänä luokkaan
on osallistumassa alle kolme ajuetta, voivat ne juosta ja koetulos on virallinen. Koeluokkaan yksin
osallistuvalle ajueelle ei kuitenkaan myönnetä arvokilpailutitteliä eikä ajuekokeiden sertifikaattia.
Ajuekokeessa ei ole arvokilpailujen lisäksi muita erityisiä koemuotoja.

5.

ARVOKILPAILUT

Arvokilpailu on kaikkien rotujen yhteinen kilpailutapahtuma. Hyväksytyllä tuloksella voittaneelle
ajueelle myönnetään titteli ja koirat puetaan kyseisen arvokilpailun voittajamantteleihin (Liite 4).

5.1.

Suomen ajuemestaruus (SAM)

Voittaneen koiran/koirien nimen eteen omistaja on oikeutettu lisäämään merkinnän SAM- ja
kyseisen vuosiluvun.
Kokeen kulusta ja järjestelyistä on erillinen Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton hyväksymä ohje (Liite 13).

6.

RADALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA
JÄRJESTELYKENNEL

Ajuekokeessa käytetyn rata-alueen tulee olla riittävän laaja, jotta koirat voivat hyödyntää
yhteistoimintaa ja tehdä yhteistyötä parhaalla tavalla. Radan pituus on 700 - 1 000 metriä, rata
muodostuu 4 - 8 kulmasta. Lähdön jälkeen tulee olla avointa suoraa vähintään 80 metriä. Kulmien
väli, 50 - 200 metriä, määräytyy käytetyn maaston mukaan.
Vieheen veto tulee rytmittää niin, että lähdössä ja kulman jälkeen viehe saa etumatkaa, ja koirat
saavuttavat viehettä ennen kulmaa. Etumatka lähdössä ja kulman jälkeen tulee olla 30 - 50 metriä ja
ennen kulmaa 5 - 15 metriä. Viehe voi myös kadota hetkeksi koirien näkyvistä, mutta niillä tulee
kuitenkin olla mahdollisuus nähdä suunta, johon viehe menee. Radan tulee olla ylituomarin
tarkastettavissa vähintään tuntia ennen kokeen alkua. Finaaleita varten rataa on muutettava
oleellisesti.
Järjestelykennelissä koirat kootaan lähtöihin ja niiden tunnistusmerkinnät tarkistetaan ennen
lähtöpaikalle siirtymistä. Järjestelykennelin tulee sijaita erillään juoksuradasta. Koirilta on estettävä
näkyvyys juoksuradalle. Koiran kilpailuttaja on vastuussa koiran hallinnasta kokeen ajan, mm. koiran
saapumisesta ajoissa järjestelykenneliin sekä lähtöpaikalle.

7.

VETO- JA PALAUTUSLAITTEISTO

Järjestäjän on varattava moitteettomasti toimivat välineet ja niille varalaitteet.
 Vieheenvetolaitteen nopeuden tulee olla joustavasti säädettävissä ja siinä on oltava
riittävät voimavarat
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 Ohjausrullien tulee olla siten sijoitettuna ja sen tyyppiset, etteivät ne aiheuta tarpeetonta
vaaraa tai johda koiria harhaan. Ohjausrullien välit ja kulmat tulee sovittaa maaston
mukaan.
 Vieheen tulee olla koiralle hyvin näkyvä, ja se on pidettävä kilpailuluokan aikana
samanlaisena.

8.

LEPOAJAT

Koiran osallistuessa useampaan lähtöön samana päivänä tulee lähtöjen välisen lepoajan olla
vähintään 40 minuuttia. Maksimimäärä koesuorituksia yhdelle koiralle samana päivänä on kolme
(3).

9.

KILPAILUOHJELMA

Koetoimikunta laatii kilpailuohjelman, johon on merkitty






kokeen toimihenkilöt;
kokeen aikataulu;
kerhojen nimet ja niiden lyhenteet;
koirien kilpailukirjojen numerot ja/tai ajuenumerot;
koirien nimet ajueittain, omistajien nimet ja kerhot.

Kilpailuohjelma voidaan julkaista painettuna ja/tai sähköisenä. Mikäli kilpailuohjelma julkaistaan
pelkästään sähköisenä se tulee julkaista kokonaisuudessaan kokeen ilmoitustaululla.
Kilpailuohjelman saa julkaista aikaisintaan kun koe alkaa. Monipäiväisissä kokeissa koko kokeen
kilpailuohjelman voi julkaista ensimmäisenä koepäivänä kun koe alkaa.

10.
10.1.

KOKEEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN
Kokeen alkaminen

Koe alkaa, kun kilpailutoimisto avataan. Osallistujien sisäänkirjautuminen kokeeseen voidaan
porrastaa koekutsussa tai osallistujille lähetetyssä aikataulussa mainitulla tavalla.

10.2.

Kokeen päättyminen

Koe päättyy, kun tulokset on julkaistu, palkinnot jaettu ja kokeen ylituomari on ilmoittanut kokeen
päättyneeksi.

11.
11.1.

ILMOITTAUTUMINEN JA SISÄÄNKIRJOITUS
Ilmoittautuminen

Koirat ilmoitetaan kokeeseen ajueina järjestäjän koekutsussa ilmoittamalla tavalla. Ajueeseen
voidaan ilmoittaa varakoira. Ajueen varsinaiseksi jäseneksi ilmoitettua koiraa ei voi ilmoittaa toisen
ajueen varakoiraksi.
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11.2.

Sisäänkirjoitus

Ajue kirjataan koepaikalla kokeeseen luovuttamalla kilpailukirjat toimistoon ajueittain. Jos
ajueeseen on ilmoitettu varakoira, myös sen kilpailukirja luovutetaan toimistoon.
Sisäänkirjautumisen on tapahduttava kokeen aikataulun mukaisesti järjestäjän ilmoittamaan
kellonaikaan mennessä. Koirat, mukaanlukien ajueen varakoira, viedään eläinlääkärin tarkastukseen
vasta sisäänkirjautumisen jälkeen.

12.

KILPAILUVARUSTUS

Kilpaillessaan koiran on käytettävä hyväksyttyä kilpailuvarustusta (Liite 7).
Koiran on oltava täydessä kilpailuvarustuksessa sen ollessa rata-alueella. Rata-alue alkaa ja päättyy
järjestäjän ilmoittamaan paikkaan.

13.

KOKEEN KULKU

Kokeissa juostaan alkuerä ja finaali. Alkuerä- ja finaalipisteet lasketaan yhteen sijoitusten
ratkaisemiseksi. Ajueet, jotka eivät saa hyväksyttyä tulosta alkuerässä, eivät voi osallistua finaaliin.
Mikäli finaalijuoksua ei voida järjestää, sijoitukset määräytyvät alkuerän pisteiden perusteella.
Mikäli kaksi tai useampi ajuetta ovat tasapisteissä finaalin jälkeen, saa finaalissa korkeamman
pistemäärän saavuttanut ajue paremman sijoituksen. Mikäli ajueet ovat edelleen tasapisteissä, saa
parhaimman sijoituksen ajue, joka on saanut korkeammat pisteet finaalijuoksussa seuraavassa
osatekijöiden tärkeysjärjestyksessä: yhteistoiminta, kiinniotto, nopeus, innokkuus ja seuraaminen,
ketteryys, käytös irti ja käytös hihnassa.
Mikäli kokeessa juostaan vain alkuerä, tasapisteissä ajueiden sijoitus ratkaistaan eri osatekijöiden
tärkeysjärjestyksessä: yhteistoiminta, kiinniotto, nopeus, innokkuus ja seuraaminen, ketteryys,
käytös irti ja käytös hihnassa.

13.1.

Lähtöarvonta ja koirien lähettäminen

Ajueiden juoksujärjestys arvotaan. Koetoimikunta voi suorittaa etukäteen alkuerien lähtöarvonnan.
Finaalissa ajueet juoksevat alkuerien arvotussa järjestyksessä.
Arvonnan jälkeen ajueet siirtyvät lähtöpaikalle järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Arvonnasta tai
lähdöstä myöhästynyt ajue suljetaan kokeesta. Ajueiden lähtö tapahtuu lähettäjän ohjeiden
mukaisesti. Lähtö tapahtuu liikkeestä, koirien tullessa koealueelle niitä kuljetetaan lähettäjän
määräämään suuntaan. Ajueella voi olla 1 – 3 ohjaajaa. Vieheen lähtiessä liikkeelle lähettäjän
merkistä, koirat päästetään irti. Lähtötilanne pitää rakentaa käytettävissä olevan maaston ja
olosuhteiden mukaan pyrkien toteuttamaan aidossa metsästystilanteessa tapahtuvaa riistan pakoa.

13.2.

Lähdön siirto, uusiminen ja jatkaminen

Tuomarineuvosto päättää lähdön uusimisesta. Lähtö voidaan uusia tai sitä voidaan jatkaa, jos
ajueen suoritus häiriintyy niin, ettei sitä voida objektiivisesti arvostella (esim. lähtö epäonnistuu,
viehe hajoaa, vieheenveto epäonnistuu, radalle joutuu esineitä tai muita eläimiä, jotka saattavat
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koiraa harhaan). Jos veto joudutaan edellä mainituista syistä pysäyttämään, uusintalähdön ei
tarvitse tapahtua liikkeestä.

13.3.

Varakoiran käyttäminen

Mikäli joku ajueen varsinaiseksi jäseneksi ilmoitetuista koirista ei voi osallistua kokeeseen, tai
suljetaan kokeesta eläinlääkärin toimesta ennen alkueriä, voidaan se korvata varakoiralla. Tässä
tapauksessa varakoira siirtyy ajueen varsinaiseksi jäseneksi, joka saa kokeesta tuloksen normaalisti.
Mikäli joku ajueen koirista todetaan alkuerien jälkeen loukkaantuneeksi eläinlääkärin toimesta,
voidaan se korvata etukäteen ilmoitetulla varakoiralla. Loukkaantuneeksi todetulle koiralle kirjataan
tulos alkueristä. Sekä alkuerissä että finaalissa juosseille ajueen koirille kirjataan tulos normaalisti
sekä alkuerästä että finaalista ja ne voivat saavuttaa ajuekokeen sertifikaatin. Ainoastaan finaalissa
juosseelle varakoiralle ei kirjata tulosta kokeesta.

14.

KOESUORITUS JA KOETULOS

14.1.

Koesuoritus

Ajueen koesuoritus alkaa, kun ajue saapuu rata-alueelle ja päättyy, kun koirat poistuvat kytkettyinä
rata-alueelta.

14.2.

Koetulos

14.2.1.

Hyväksytty tulos

Hyväksyttynä pidetään koetulosta, josta tuomarineuvosto on antanut ajueelle vähintään puolet (50
%) maksimipistemäärästä. Koetulos on koesuorituksen tai koesuoritusten kokonaispistemäärä.

14.2.2.

Ajueen koesuorituksen hylkääminen (hylätty/disk)

Ajueen koesuoritusta ei voida hylätä.

14.2.3.

Ajueen koetuloksen mitätöinti (-)

Hyökkäävästi ajueen toista koiraa kohtaan käyttäytyvä koira aiheuttaa koko ajueen koetuloksen
mitätöimisen. Myös alkuerissä loukkaantuneen, varakoiralla finaalissa korvatun, koiran koetulos
mitätöidään.

14.2.4.

Ajueen sulkeminen kokeesta (suljettu)

Ylituomari voi sulkea kokeesta ajueen tai koiran, joka tai jonka jäsen esimerkiksi





karkaa ja häiritsee muiden ajueiden koesuoritusta;
juoksee eri lähdössä kuin arvonnassa on määrätty;
ei saavu ajoissa lähtöönsä;
jonka kilpailuvarustus ei ole sääntöjen mukainen.
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Eläinlääkärin on suljettava kokeesta koira, joka on esimerkiksi
-

kiimassa
kantava
sairas
loukkaantunut
tai muusta eläinsuojelullisesta syystä

Sulkemisen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin kirjataan, että koira on suljettu kokeesta. Sulkeminen kokeesta
johtaa koiran ja ajueen tuloksen mitätöintiin, koiran kilpailukirjaan kirjattu tulos yliviivataan ja
tulokseksi tulee suljettu.
Mikäli eläinlääkärin ennen alkueriä sulkema koira korvataan kokeessa varakoiralla, kirjataan suljetun
koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin, että koira on suljettu kokeesta. Ajueen muut koirat suorittavat
kokeen ja saavat siitä tuloksen normaalisti.

14.2.5.

Ajueen koesuorituksen / kokeen keskeyttäminen
(keskeytetty)

Ylituomari tai eläinlääkäri voi keskeyttää ajueen koesuorituksen tai kokeen esimerkiksi silloin, kun
koiran terveys on vaarassa.
Keskeyttämisen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin kirjataan, että koiran koesuoritus on keskeytetty. Ajueen /
koiran siihen asti saavuttama tulos jää voimaan. Mikäli loukkaantuneen koiran tilalle otetaan
varakoira, keskeytetty tulos kirjataan vain loukkaantuneelle koiralle. Ajueen muut koirat suorittavat
kokeen ja saavat siitä tuloksen normaalisti.

14.2.6.

Kokeesta luopuminen (luopui)

Ajueella on oikeus koska tahansa luopua kokeesta.
Luopumisen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin kirjataan, että koira luopui kokeesta. Ajueen siihen asti
saavuttama tulos jää voimaan.

15.

AJUETYÖSKENTELYN ARVOSTELU

Koirat arvostellaan ajueena. Lähdön tulos saadaan laskemalla arvostelevien tuomareiden antamat
pisteet yhteen.
Tuomari perustaa arvostelunsa seitsemään osa-alueeseen.
Nopeus
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Nopeus ilmenee suurimmillaan lähdössä ja vieheen kiinniotto vaiheessa. Koirat saavuttavat vieheen
nopeilla rytminvaihdoksilla, suoriutuvat maaston vaihteluista ja esteistä vaivattomasti. Vieheen
karatessa kauemmaksi tai kadotessa näkyvistä, ne voivat hetkeksi tyytyä hieman rauhallisempaan
laukkaan. Koirien tulee juosta matalana ja avautua, peittää maata paljon. Koirien tapa juosta on
tärkeä arvioitaessa nopeutta. Rotukohtaiset rakenteelliset erot otetaan huomioon nopeutta
arvioitaessa.
Innokkuus ja seuraaminen
Koirien on pyrittävä keskeytyksettä kontaktiin vieheen kanssa. Käännöksissä koirien tulee
välittömästi reagoida vieheen suunnanmuutoksiin. Huomion tulee suuntautua koko ajan
vieheeseen, ja mikäli koirat käännöksissä ajautuvat ulos ja jäävät kauas vieheestä, on niiden
välittömästi pyrittävä saamaan uusi kontakti vieheeseen. Esteistä ja vaikeista maastokohdista
koirien on selvittävä viivyttelemättä ja epäröimättä.
Ketteryys
Maastovaihteluissa ja käännöksissä koirien tulee säilyttää juoksurytminsä häiriintymättömänä.
Kiinniotto
Kiinniottoa arvostellaan käännöksissä, joissa lähinnä viehettä olevan koiran tulisi pyrkiä
tappoiskuun. Radan lopussa tulisi olla pysäytysalue, jossa vieheen vauhtia voidaan hidastaa ja antaa
koirien ottaa se kiinni. Vieheen pysähtyessä koirien tulisi varmistaa sen liikkumattomuus.
Saadakseen täydet pisteet tästä osiosta tulee ajueen jonkun koiran suorittaa tappoisku päästessään
lähelle viehettä.
Yhteistoiminta
Ajueen koirien tulee huomioida toistensa ajolinjat, ja pyrkiä yhteistoiminnalla saamaan viehe
tilanteeseen, jossa sillä ei ole pakomahdollisuuksia. Tahatonkin keskinäinen törmäily vähentää
osion pisteitä. Kaikissa tilanteissa koirien tulee pystyä sijoittumaan niin, että ajue estää vieheen
paon avoimesta maastosta. Osa ajueen koirista voi toimia varmistavina koirina toisten ahdistaessa
viehettä. Parhaimmillaan yhteistoiminta on silloin, kun koirien tehtävät vaihtuvat ajon aikana
kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaan.
Käyttäytyminen hihnassa
Koiran tulee olla lähtöalueella omistajan täydellisessä hallinnassa, seurata tarkkaavaisesti
ympäristöä ja olla valmis lähtemään vieheen ajoon.
Käyttäytyminen irti
Ajon jälkeen koiran pitää jäädä varmistamaan vieheen liikkumattomuus, ja odottaa, että omistaja
tulee kytkemään sen hihnaan. Kytkemisen tulee tapahtua viivytyksettä. Koira voidaan myös kutsua
luokse, tällöin koiran on välittömästi tultava ja annettava kytkeä itsensä.
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Max
Kaikki ajueen
koirat huippuja

Nopeus

-1-2 p
Ajueen koirat
erittäin nopeita

-3-5p
Yksi ajueen koira
selvästi hitaampi

-5-10p
Joku ajueen
koirista selvästi
hitaampi eikä
pääse mukaan
Joku koirista on
täysin
passiivinen

Innokkuus ja
seuraaminen

Kaikki koirat
osallistuvat
aktiivisesti

Ketteryys

Kaikki koirat
Koira menettää
hallitsevat
hetkeksi rytminsä
juoksunsa koko
maastovaihteluissa
matkan ajan
Usea koira
osallistuu
tehokkaasti saaliin
kiinniottoon

Koira kaatuu tai
törmää
maastoesteeseen
Kiinniottoon
osallistumaton
koira

Koira ei osallistu
kiinniottoon ja
jättää saaliin

Yhteistoiminta on
saumatonta ja
roolit vaihtuvat
ajon aikana

Ei selviä
roolinvaihtoja

Keskinäinen
tahaton
törmäys tai
häirintä

Kiinniotto

Yhteistoiminta

Vähemmän
roolinvaihtoja

Käyttäytyminen
hihnassa

Koirat
tempoilevat ja
pyörivät hihnassa

Käyttäytyminen Koirat jäävät
irti
vieheelle
odottamaan
kytkemistä

Koira karkaa
alueelta
kytkemättömänä

16.

AJUEKOKEEN SERTIFIKAATTI (SERTK)

Ajuekokeen sertifikaatti voidaan myöntää ajueen koirille, joka saavuttaa vähintään ¾ (kolme
neljäsosaa) maksimipistemäärästä.
Sertifikaatti voidaan myöntää vain kokeessa, johon osallistuu vähintään kaksi ajuetta.
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1.

OHJEEN SOVELTAMINEN JA MUUTOSESITYKSET

Tätä ohjetta noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n (Kennelliitto) ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n
(Vinttikoiraliitto) myöntämissä maastokokeissa. Tämän ohjeen muuttamiseen vaaditaan
Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton hallituksen päätös. Tähän ohjeeseen kuuluvat liitteet vahvistaa
Vinttikoiraliiton hallitus.

2.

MAASTOKOKEEN PÄÄPIIRTEET

Maastokokeessa arvostellaan viehettä seuraavan koiran ajotyöskentelyä maastoon tehdyllä
mutkaisella radalla. Suurimman kokonaispistemäärän saanut koira voittaa kilpailun.

3.

KOEORGANISAATIO
3.1.

Ylituomari

Ylituomarin on oltava Kennelliiton pätevöimä vinttikoirien maastokokeen ylituomari, jolla on
voimassa oleva arvosteluoikeus.
Vinttikoiraliiton tehtävään hyväksymä ylituomari valvoo Kennelliiton edustajana, että kokeessa
noudatetaan voimassaolevia sääntöjä ja ohjeita. Ylituomari tarkastaa eläinlääkärin ja
kilpailunjohtajan kanssa radan laitteistoineen ja hyväksyy sen ennen kokeen alkua.
Ylituomari vahvistaa koepöytäkirjat, valionarvoon oikeuttavat tulokset sekä kirjoittaa ylituomarin
kertomuksen ja vahvistaa allekirjoituksellaan hylkäyksen
saaneiden koirien kilpailukirjaan
seuraavan sallitun kilpailupäivämäärän. Mikäli koira menettää osallistumisoikeutensa tulee tämä
kirjata koepöytäkirjaan ja koiran kilpailukirjaan ylituomarin allekirjoituksella vahvistettuna. Kokeen
kaikkien arvostelleiden tuomarien arvostelukaavakkeet luovutetaan kokeen jälkeen ylituomarille.

3.2.

Tuomarineuvosto

Tuomarineuvosto on korkein koesuorituksista päättävä elin. Tuomarineuvoston sääntöjen
mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa. Tuomarineuvoston tehtäviä ovat





lähdön hyväksyminen;
lähdön uusiminen;
koirien suoritusten arvostelu;
muut koesuoritusta koskevat päätökset.

Tuomarineuvosto koostuu kolmesta vinttikoirien maastokokeen palkintotuomarista, joista
puheenjohtajalla tulee olla maastokokeen ylituomarin pätevyys.

3.3.

Koetoimikunta

Kokeen järjestäjä nimeää koetoimikunnan, joka valitsee myönnettyyn kokeeseen seuraavat
pätevöidyt toimihenkilöt (Liite 1):
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kilpailunjohtaja
vähintään kolme arvostelevaa tuomaria
koetoimitsija
ratamestari
lähettäjä
vetolaitteenohjaaja

Lisäksi
 eläinlääkäri
 tarvittava määrä muita toimihenkilöitä

3.4.

Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja on maastokokeen palkintotuomari, joka vastaa kokeen järjestelyistä sekä
operatiivisesta johtamisesta. Hän vastaa myös siitä, että kokeen ennakkovalmistelut on tehty
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Koetoimitsija tarkastaa koirien osallistumisoikeuden ja vastaa tulosten kirjaamisesta kilpailukirjaan,
koepöytäkirjoihin sekä muihin vaadittuihin asiakirjoihin / järjestelmiin.
Ratamestari vastaa radan suunnittelusta, rakentamisesta ja tekniikasta. Vetolaite on sijoitettava
niin, että vetolaitteenohjaaja pystyy hallitsemaan koko juoksualuetta.
Lähettäjä tarkastaa, että koiran kilpailuvarustus on sääntöjen mukainen ja kunnolla kiinnitetty. Hän
valvoo, että koirat lähetetään arvonnan mukaisessa järjestyksessä ja oikea-aikaisesti. Lähettäjä
raportoi tuomarineuvostolle välittömästi havaittuaan lähdössä sääntöjen vastaisuuksia, jollaisia
ovat esim. sääntöjen vastainen kilpailuvarustus, kanssakilpailijan koiran häiritseminen tai väärään
aikaan tapahtuva lähettäminen.
Vetolaitteenohjaaja vastaa laitteen toimivuudesta kokeen aikana. Vieheen veto aloitetaan
lähettäjän merkistä ja se on keskeytettävä ilmeisen vaaran uhatessa tai muuten ylituomarin
ohjeiden mukaan. Vieheen on kuljettava mahdollisimman tasaisesti sopivalla etäisyydellä johtavasta
koirasta.
Eläinlääkärin on oltava paikalla ja toimintavalmiina koesuoritusten ajan. Koirat on tarkastettava
ennen jokaista koesuoritusta.
Eläinlääkärin on suljettava koira kokeesta tai keskeytettävä koiran koe, mikäli hän havaitsee koiran
olevan kiimassa, kantava, sairas, loukkaantunut tai muutoin huonokuntoinen odotettavissa olevaan
kilpailurasitukseen
nähden.
Eläinlääkärillä
on
oltava
tarvittavat
ensiapuvälineet
loukkaantumistapausten varalle. Järjestäjän on toimitettava ennen koetta eläinlääkärille luettavaksi
eläinlääkärin tehtävät (Liite 2).
Eläinlääkärin sihteeri avustaa eläinlääkäriä tämän antamien ohjeiden mukaisesti, pitää kirjaa
tarkastetuista koirista, tarkastaa tunnistemerkinnän ja varmistaa rokotusten voimassaolon.
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4.

KOELUOKAT

Koirat kilpailevat koeluokissa roduittain. Poikkeuksena ovat rotujen eri karvamuunnokset, jotka
kilpailevat koon mukaan samassa koeluokassa sekä mitattavat rodut, joissa ylikorkeat koirat
kilpailevat omissa koeluokissaan. Koeluokat voidaan edelleen jakaa esimerkiksi sukupuolen tai iän
perusteella riippuen koemuodosta ja koekutsusta. Koeluokka voidaan järjestää vain, jos siihen on
ilmoitettu vähintään kaksi koiraa. Mikäli koepäivänä luokkaan on osallistumassa vain yksi koira, se
voi juosta ja koetulos on virallinen. Koeluokkaan yksin osallistuvalle koiralle ei myönnetä
arvokilpailutitteliä eikä maastokokeiden sertifikaattia.

5.

KOEMUODOT
5.1.

Avoin kilpailu

Avoimissa kilpailuissa urokset ja nartut juoksevat omissa koeluokissaan, mikäli rodun koeluokkaan
osallistuu vähintään kuusi (6) urosta ja narttua.
Mikäli kilpailukutsussa on mainittu, voivat rodun urokset ja nartut juosta samassa koeluokassa
riippumatta siitä kuinka monta koiraa per sukupuoli on ilmoitettu, ja veteraaneille voidaan järjestää
omat koeluokkansa. Nämä poikkeukset eivät koske arvokilpailuja.

5.2.

Erikoiskilpailu

Erikoiskilpailuissa kutsuminen tapahtuu ja koeluokat määräytyvät koekutsun mukaisesti. Muilta osin
noudatetaan maastokokeen järjestämisohjetta. Lähtöjen kokoaminen ja jatkoonpääsy on
ilmoitettava kilpailuohjelmassa. Jos muuta ei ole mainittu, menetellään kuten avoimessa kilpailussa.

6.

ARVOKILPAILUT

Arvokilpailu on avoin kilpailu ja kaikkien rotujen yhteinen koetapahtuma. Hyväksytyllä tuloksella
voittaneelle koiralle myönnetään titteli ja koira puetaan kyseisen arvokilpailun voittajamantteliin
(Liite 4). Mitattavien rotujen ylikorkeille koirille järjestetään omat koeluokkansa arvokilpailujen
yhteydessä.

6.1.

Suomen maastomestaruus (SMM) ja Suomen Vinttikoiraliiton
maastomestaruus (SVKLMM)

Voittaneen koiran nimen eteen omistaja on oikeutettu lisäämään merkinnän SMM- tai SVKLMM- ja
kyseisen vuosiluvun.
Kokeen kulusta ja järjestelyistä on erillinen Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton hyväksymä ohje (Liite 13).

6.2.

Suomi Cup (CVM)

Alkukaudesta juostavaan Suomi Cup -kilpailuun kutsutaan kustakin rodusta edellisen kauden
parhaat koirat erillisen ohjeen mukaan (Liite 12). Voittaneen koiran nimen eteen omistaja on
oikeutettu lisäämään merkinnän CVM- ja kyseisen vuosiluvun.
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6.3.

Derby (DVM)

Kilpailuun saavat osallistua koirat, jotka kyseisenä vuonna täyttävät kolme (3) vuotta. Voittaneen
koiran nimen eteen omistaja on oikeutettu lisäämään merkinnän DVM- ja kyseisen vuosiluvun.

6.4.

Veteraanimestaruus (VMM)

Koirat saavat osallistua kilpailuun aikaisintaan sinä vuonna, kun ne täyttävät kuusi (6) vuotta.
Voittaneen koiran nimen eteen omistaja on oikeutettu lisäämään merkinnän VMM- ja kyseisen
vuosiluvun.

7.

RADALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA
JÄRJESTELYKENNEL

Radan tulee olla turvallinen ja tarpeeksi vaativa koirien metsästystaitojen ja -innokkuuden selville
saamiseksi. Radalla tulee olla mahdollisuuksien mukaan nousu- ja laskuosuuksia ja/tai näköesteitä ja
sen tulee olla vähintään 500 metriä pitkä. Luonnon esteet ovat toivottavia, mutta niiden tulee olla
koiralle helposti näkyviä. Tämä koskee erityisesti painaumia. Myös radan pinnan tulee olla
turvallinen. Rata tulisi pyrkiä toteuttamaan olosuhteet huomioon ottaen siten, että se ottaa
mahdollisimman hyvin huomioon rotukohtaiset ajotavat ja se on kohtuudella muunneltavissa tätä
tarkoitusta varten. Radan tulee olla ylituomarin tarkastettavissa vähintään tuntia ennen kokeen
alkua. Finaaleita varten rataa on muutettava oleellisesti.
Järjestelykennelissä koirat kootaan lähtöihin ja niiden tunnistusmerkinnät tarkistetaan ennen
lähtöpaikalle siirtymistä. Järjestelykennelin tulee sijaita erillään juoksuradasta. Koirilta on estettävä
näkyvyys juoksuradalle. Koiran kilpailuttaja on vastuussa koiran hallinnasta kokeen ajan, mm. koiran
saapumisesta ajoissa järjestelykenneliin sekä lähtöpaikalle.

8.

VETO- JA PALAUTUSLAITTEISTO

Järjestäjän on varattava moitteettomasti toimivat välineet ja niille varalaitteet.
 Vieheenvetolaitteen nopeuden tulee olla joustavasti säädettävissä ja siinä on oltava
riittävät voimavarat
 Ohjausrullien tulee olla siten sijoitettuna ja sen tyyppiset, etteivät ne aiheuta tarpeetonta
vaaraa tai johda koiria harhaan. Ohjausrullien välit ja kulmat tulee sovittaa maaston
mukaan.
 Vieheen tulee olla koiralle hyvin näkyvä, ja se on pidettävä kilpailuluokan aikana
samanlaisena.

9.

JUOSTAVAT MATKAT JA LEPOAJAT

Juostavat matkat ovat Vinttikoiraliiton määrittelemille pienikokoisille roduille (Liite 5) 500 - 700
metriä ja muille roduille 500 - 1000 metriä. Poikkeuksena ovat pienet portugalinpodengot, joiden
juostavaa matkaa voidaan tarvittaessa lyhentää alle 500 metrin minimivaatimuksen.
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Koiran osallistuessa useampaan lähtöön samana päivänä tulee lähtöjen välisen lepoajan olla
vähintään 40 minuuttia. Maksimimäärä koesuorituksia yhdelle koiralle samana päivänä on kolme
(3).

10.

KILPAILUOHJELMA

Koetoimikunta laatii kilpailuohjelman, johon on merkitty







kokeen toimihenkilöt;
koeluokkien juoksujärjestys;
kokeen aikataulu;
kerhojen nimet ja niiden lyhenteet;
koirien kilpailukirjojen numerot;
koirien nimet, omistajien nimet ja kerhot.

Kilpailuohjelma voidaan julkaista painettuna ja/tai sähköisenä. Mikäli kilpailuohjelma julkaistaan
pelkästään sähköisenä se tulee julkaista kokonaisuudessaan kokeen ilmoitustaululla.
Kilpailuohjelman saa julkaista aikaisintaan kun koe alkaa. Monipäiväisissä kokeissa koko kokeen
kilpailuohjelman voi julkaista ensimmäisenä koepäivänä kun koe alkaa.

11.
11.1.

KOKEEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN
Kokeen alkaminen

Koe alkaa, kun kilpailutoimisto avataan. Osallistujien sisäänkirjautuminen kokeeseen voidaan
porrastaa koeluokittain koekutsussa tai osallistujille lähetetyssä aikataulussa mainitulla tavalla.

11.2.

Kokeen päättyminen

Koe päättyy kun tulokset on julkaistu, palkinnot jaettu ja kokeen ylituomari on ilmoittanut kokeen
päättyneeksi. Kaksi tai useampipäiväisissä kokeissa koe päättyy tulosten julkaisuun ja palkintojen
jakoon niiden koeluokkien osalta, jotka juostaan kyseisen päivän aikana.

12.
12.1.

ILMOITTAUTUMINEN JA SISÄÄNKIRJOITUS
Ilmoittautuminen

Koira ilmoitetaan kokeeseen Vinttikoiraliiton kilpailukalenterissa mainitulla tavalla.

12.2.

Sisäänkirjoitus

Koira kirjataan koepaikalla kokeeseen luovuttamalla kilpailukirja toimistoon. Sisäänkirjautumisen on
tapahduttava kokeen aikataulun mukaisesti järjestäjän ilmoittamaan kellonaikaan mennessä. Koira
viedään eläinlääkärin tarkastukseen vasta sisäänkirjautumisen jälkeen.
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13.

KILPAILUVARUSTUS

Kilpaillessaan koiran on käytettävä hyväksyttyä kilpailuvarustusta (Liite 7).
Koiran on oltava täydessä kilpailuvarustuksessa sen ollessa rata-alueella. Rata-alue alkaa ja päättyy
järjestäjän ilmoittamaan paikkaan.

14.

KOKEEN KULKU

Kokeessa juostaan alkuerä ja finaali. Alkuerä- ja finaalipisteet lasketaan yhteen sijoitusten
ratkaisemiseksi. Koirat, jotka eivät saa vähintään puolta (50 %) enimmäispisteistä alkuerässä, eivät
voi osallistua finaaliin. Kokeen järjestäjä voi käyttää harkintaansa siinä, montako koiraa alkuerien
parhaista otetaan finaaliin, kuitenkin niin, että koiria otetaan mahdollisimman monta. Finaaliin on
pyrittävä ottamaan parillinen määrä koiria. Mikäli finaalia ei voida järjestää, sijoitukset määräytyvät
alkuerän pisteiden perusteella.
Mikäli kaksi tai useampi osanottaja ovat tasapisteissä finaalin jälkeen, saa finaalissa korkeamman
pistemäärän saavuttanut koira paremman sijoituksen. Mikäli koirat ovat edelleen tasapisteissä, saa
parhaimman sijoituksen koira, joka on saanut korkeammat pisteet finaalissa seuraavassa
osatekijöiden tärkeysjärjestyksessä: innokkuus, ketteryys, seuraaminen ja ajotyöskentely, nopeus ja
kestävyys.
Mikäli kokeessa juostaan vain alkuerä, tasapisteissä koirien sijoitus ratkaistaan eri osatekijöiden
tärkeysjärjestyksessä: innokkuus, ketteryys, seuraaminen ja ajotyöskentely, nopeus ja kestävyys.

14.1.

Lähtöarvonta ja koirien lähettäminen

Koirat arvotaan pareiksi, ellei erikoiskilpailun koekutsussa muuta mainita. Lähtöarvonta suoritetaan
julkisesti koepaikalle saapuneiden ja osallistumisoikeuden omaavien koirien kesken vähintään puoli
tuntia (30 minuuttia) ennen koeluokan ensimmäisen lähdön alkua. Finaaliin koirat laitetaan pareiksi
paremmuusjärjestyksessä, parien lähtöjärjestys ja manttelivärit arvotaan julkisesti.
Kilpailijat siirtyvät lähtöpaikalle järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Lähdöstä myöhästynyt koira
suljetaan pois kokeesta. Koiran kilpailuttaja ei saa häiritä kanssakilpailijan suoritusta.
Koirat lähetetään lähettäjän ohjeiden mukaisesti. Yhdellä koiralla voi olla 1-2 ohjaajaa ja yksi ohjaaja
voi lähettää lähdön kummatkin koirat.

14.2.

Lähdön siirto, uusiminen ja jatkaminen

Tuomarineuvosto päättää lähdön uusimisesta. Lähtö voidaan uusia tai sitä voidaan jatkaa, jos koira
keskeyttää häirinnän takia tai koiran suoritus häiriintyy niin, ettei sitä voida objektiivisesti arvostella
(esim. lähtö epäonnistuu, viehe hajoaa, vieheenveto epäonnistuu, radalle joutuu esineitä tai muita
eläimiä, jotka saattavat koiraa harhaan). Mikäli rataa joudutaan muuttamaan kesken koeluokan niin,
että sen luonne selvästi muuttuu, on koeluokka aloitettava uudelleen alusta.
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15.

KOESUORITUS JA KOETULOS

15.1.

Koesuoritus

Koiran suoritus alkaa, kun viehe lähtee liikkeelle, koira päästetään lähtöpaikalla irti ja sillä on
mahdollisuus lähteä vieheen perään. Koiran suoritus päättyy, kun se on poistunut rata-alueelta.

15.2.

Koetulos

15.2.1.

Hyväksytty tulos

Hyväksyttynä pidetään koetulosta, josta tuomarineuvosto on antanut koiralle vähintään puolet (50
%) maksimipistemäärästä. Koetulos on koesuorituksen tai koesuoritusten kokonaispistemäärä.

15.2.2.

Koiran koesuorituksen hylkääminen (hylätty / disk)

Tuomarineuvosto voi hylätä koiran, joka





keskeyttää koesuorituksensa;
häiritsee kokeen kulkua;
huudoin, vihellyksin, elehtimällä tai muilla keinoin houkutellaan koesuoritukseensa;
oikaisee suoraviivaisesti seuraamatta viehettä aiheuttaen vaaratilanteen tai saaden
näin huomattavan edun kanssakilpailijaansa nähden
 käyttäytyy aggressiivisesti vieheelletulon jälkeen
Hyökkäävä koira
Tuomarineuvoston tulee hylätä koira, joka ei ole kiinnostunut vieheestä, vaan hyökkää tai yrittää
hyökätä kanssakilpailijoiden päälle estääkseen niitä normaalisti seuraamasta viehettä. Välitön
puolustautuminen hyökkäystä vastaan on sallittua. Hyökkäyksenä ei pidetä kilpailutilannetta, jossa
koira vieheenajossaan ilman tappeluaikomusta tulee kehollaan raivanneeksi vapaata ajolinjaa
itselleen.
Hylkäyksen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan tulee selkeästi merkitä sekä hylkäys että päivämäärä, jolloin koiran
osallistumisoikeus alkaa uudelleen. Hylkäys merkitään kilpailukirjaan lyhenteellä ”disk” (hylätty).
Hylkäys finaalisuorituksessa johtaa koiran alkuerätuloksen mitätöintiin, koiran kilpailukirjaan kirjattu
alkuerätulos yliviivataan ja tulokseksi tulee hylätty (disk).

15.2.3.

Koiran sulkeminen kokeesta (suljettu)

Ylituomari voi sulkea kokeesta koiran, joka esimerkiksi





karkaa ja häiritsee muiden koirien koesuoritusta;
juoksee eri lähdössä tai manttelilla kuin arvonnassa on määrätty;
ei saavu ajoissa lähtöönsä;
jonka kilpailuvarustus ei ole sääntöjen mukainen.
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Eläinlääkärin on suljettava kokeesta koira, joka on esimerkiksi
- kiimassa
- kantava
- sairas
- loukkaantunut
- tai muusta eläinsuojelullisesta syystä
Sulkemisen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin kirjataan, että koira on suljettu kokeesta. Sulkeminen kokeesta
johtaa koiran tuloksen mitätöintiin, koiran kilpailukirjaan kirjattu tulos yliviivataan ja tulokseksi tulee
suljettu.

15.2.4.

Koiran koesuorituksen / kokeen keskeyttäminen
(keskeytetty)

Ylituomari tai eläinlääkäri voi keskeyttää koiran koesuorituksen tai koiran kokeen esimerkiksi silloin,
kun koiran terveys on vaarassa.
Keskeyttämisen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin kirjataan, että koiran koesuoritus on keskeytetty. Koiran siihen
asti saavuttama tulos jää voimaan.

15.2.5.

Kokeesta luopuminen (luopui)

Koiran omistajalla/ohjaajalla on oikeus koska tahansa luopua kokeesta.
Luopumisen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin kirjataan, että koira luopui kokeesta. Koiran siihen asti
saavuttama tulos jää voimaan.

16.

AJOTYÖSKENTELYN ARVIOIMINEN

Tuomari perustaa arvostelunsa viiteen osatekijään (nopeus, innokkuus, seuraaminen ja
ajotyöskentely, ketteryys, kestävyys), joista jokaisesta hän voi antaa enintään 20 pistettä. Väärään
aikaan lähettämisestä vähennetään 10 prosenttia koiran pisteistä silloin, kun koiran ohjaaja on itse
lähettänyt koiransa.
Nopeus
Koiran nopeutta verrataan suhteessa rodun muihin koiriin. Koiran nopeus ilmenee koko matkan
ajan, erityisesti suorilla osuuksilla. Nopeutta arvioitaessa otetaan huomioon koiran luontainen kyky
liikkua rodulle tyypillisellä tavalla. Koska nopeutta ei mitata kellolla, koiran tapa juosta on tärkeä
arvioitaessa kuinka nopeasti se liikkuu maastossa.
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Innokkuus
Koiran kiihkeys vieheeseen lähdöstä radan loppuun. Koiran pitää koko ajan seurata tarkasti vieheen
liikkeitä, reagoida niihin välittömästi ja pyrkiä mahdollisimman tehokkaasti saamaan viehe kiinni.
Lisäksi koiran innokkuus ilmenee esimerkiksi:
lähdössä
 tiiviinä keskittymisenä
 vieheeseen kiinnittyneenä katseena;
vieheenajossa
 esteiden ylityksenä puhtaasti ja epäröimättä
 halusta palata vieheelle ajauduttuaan siitä eroon;
vieheen kiinniottovaiheessa
 täytenä vauhtina
 loppuliu´usta tehtynä hyökkäyksenä vieheen kimppuun
 yrityksinä napata viehe, vaikka kilpakumppani olisi sen jo saanut.
Seuraaminen ja ajotyöskentely
Koiran seuraaminen ja ajotyöskentely ilmenee koiran kyvystä valita ajolinjansa siten, että se pääsee
mahdollisimman hyviin iskuasemiin vieheeseen nähden, koira pystyy käyttämään hyväkseen
maastovaihteluita, ottaa huomioon kanssakilpailijansa ja vieheen kulkusuunnan sopeuttaen
nopeutensa maaston vaihteluihin.
Ketteryys
Ketteryys on kykyä siirtyä nopeasti ja vaivattomasti ajosuunnasta toiseen. Koiran tulee säilyttää
juoksurytminsä häiriintymättömänä maastovaihteluista ja maastossa olevista esteistä huolimatta.
Koira osoittaa ketteryyttä nopeilla käännöksillään vastatessaan vieheen liikkeisiin, ja
kiinniottovaiheessa erityisesti nappaamalla pysähtyneen vieheen sulavasti loppuliu’ussaan.
Kestävyys
Kestävyydellä tarkoitetaan koiran kykyä selviytyä radan loppuun asti hyvässä ajokunnossa.
Kestävyys on fyysisen ja henkisen kestävyyden loppusumma.

17.

MAASTOKOKEEN SERTIFIKAATTI (SERTK)

Maastokokeen sertifikaatti voidaan myöntää koiralle, joka saavuttaa vähintään ¾ (kolme neljäsosaa)
maksimipistemäärästä.
Sertifikaatti voidaan myöntää vain avoimen kilpailun koeluokassa, johon on osallistunut vähintään
kaksi koiraa.
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1.

OHJEEN SOVELTAMINEN JA MUUTOSESITYKSET

Tätä ohjetta noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n (Kennelliitto) ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n
(Vinttikoiraliitto) myöntämissä näöllään ajavien koirien maastokokeissa. Tämän ohjeen
muuttamiseen vaaditaan Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton hallituksen päätös. Tähän ohjeeseen
kuuluvat liitteet vahvistaa Vinttikoiraliiton hallitus.

2.

MAASTOKOKEEN PÄÄPIIRTEET

Maastokokeessa arvostellaan viehettä seuraavan koiran ajotyöskentelyä maastoon tehdyllä
mutkaisella radalla. Suurimman kokonaispistemäärän saanut koira voittaa kilpailun.

3.

KOEORGANISAATIO
3.1.

Ylituomari

Ylituomarin on oltava Kennelliiton pätevöimä vinttikoirien maastokokeen ylituomari, jolla on
voimassa oleva arvosteluoikeus.
Vinttikoiraliiton tehtävään hyväksymä ylituomari valvoo Kennelliiton edustajana, että kokeessa
noudatetaan voimassaolevia sääntöjä ja ohjeita. Ylituomari tarkastaa eläinlääkärin ja
kilpailunjohtajan kanssa koemaaston.
Ylituomari vahvistaa koepöytäkirjat, valionarvoon oikeuttavat tulokset sekä kirjoittaa ylituomarin
kertomuksen ja vahvistaa allekirjoituksellaan hylkäyksen saaneiden koirien kilpailukirjaan seuraavan
sallitun kilpailupäivämäärän. Mikäli koira menettää osallistumisoikeutensa tulee tämä kirjata
koepöytäkirjaan ja koiran kilpailukirjaan ylituomarin allekirjoituksella vahvistettuna. Kokeen kaikkien
arvostelleiden tuomarien arvostelukaavakkeet luovutetaan kokeen jälkeen ylituomarille.

3.2.

Tuomarineuvosto

Tuomarineuvosto on korkein koesuorituksista päättävä elin. Tuomarineuvoston sääntöjen
mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa. Tuomarineuvoston tehtäviä ovat





lähdön hyväksyminen;
lähdön uusiminen;
koirien suoritusten arvostelu;
muut koesuoritusta koskevat päätökset.

Tuomarineuvosto koostuu kolmesta vinttikoirien maastokokeen palkintotuomarista, joista
puheenjohtajalla tulee olla maastokokeen ylituomarin pätevyys.

3.3.

Koetoimikunta

Kokeen järjestäjä nimeää koetoimikunnan, joka valitsee myönnettyyn kokeeseen seuraavat
pätevöidyt toimihenkilöt (Liite 1):

Syysvaltuusto 2019
Liite 20








kilpailunjohtaja
vähintään kolme arvostelevaa tuomaria
koetoimitsija
ratamestari
lähettäjä
vetolaitteenohjaaja

Lisäksi
 eläinlääkäri
 tarvittava määrä muita toimihenkilöitä

3.4.

Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja on maastokokeen palkintotuomari, joka vastaa kokeen järjestelyistä sekä
operatiivisesta johtamisesta. Hän vastaa myös siitä, että kokeen ennakkovalmistelut on tehty
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Koetoimitsija tarkastaa koirien osallistumisoikeuden ja vastaa tulosten kirjaamisesta kilpailukirjaan,
koepöytäkirjoihin sekä muihin vaadittuihin asiakirjoihin / järjestelmiin.
Ratamestari vastaa radan suunnittelusta, rakentamisesta ja tekniikasta. Vetolaite on sijoitettava
niin, että vetolaitteenohjaaja pystyy hallitsemaan koko juoksualuetta.
Lähettäjä tarkastaa, että koiran kilpailuvarustus on sääntöjen mukainen ja kunnolla kiinnitetty. Hän
valvoo, että koirat lähetetään arvonnan mukaisessa järjestyksessä ja oikea-aikaisesti. Lähettäjä
raportoi tuomarineuvostolle välittömästi havaittuaan lähdössä sääntöjen vastaisuuksia, joita ovat
esim. sääntöjen vastainen kilpailuvarustus, kanssakilpailijan koiran häiritseminen tai väärään aikaan
tapahtuva lähettäminen.
Vetolaitteenohjaaja vastaa laitteen toimivuudesta kokeen aikana. Vieheen veto aloitetaan
lähettäjän merkistä ja se on keskeytettävä ilmeisen vaaran uhatessa tai muuten ylituomarin
ohjeiden mukaan. Vieheen on kuljettava mahdollisimman tasaisesti sopivalla etäisyydellä johtavasta
koirasta.
Eläinlääkärin on oltava paikalla ja toimintavalmiina koesuoritusten ajan. Koirat on tarkastettava
ennen jokaista koesuoritusta.
Eläinlääkärin on suljettava koira kokeesta tai keskeytettävä koiran koe, mikäli hän havaitsee koiran
olevan kiimassa, kantava, sairas, loukkaantunut tai muutoin huonokuntoinen odotettavissa olevaan
kilpailurasitukseen
nähden.
Eläinlääkärillä
on
oltava
tarvittavat
ensiapuvälineet
loukkaantumistapausten varalle. Järjestäjän on toimitettava ennen koetta eläinlääkärille luettavaksi
eläinlääkärin tehtävät (Liite 2).
Eläinlääkärin sihteeri avustaa eläinlääkäriä tämän antamien ohjeiden mukaisesti, pitää kirjaa
tarkastetuista koirista, tarkastaa tunnistemerkinnän ja varmistaa rokotusten voimassaolon.
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4.

KOELUOKAT

Koirat kilpailevat koeluokissa roduittain. Koeluokat voidaan edelleen jakaa esimerkiksi sukupuolen
tai iän perusteella riippuen koemuodosta ja koekutsusta. Koeluokka voidaan järjestää vain, jos
siihen on ilmoitettu vähintään kaksi koiraa. Mikäli koepäivänä luokkaan on osallistumassa vain yksi
koira, se voi juosta ja koetulos on virallinen. Koeluokkaan yksin osallistuvalle koiralle ei myönnetä
arvokilpailutitteliä eikä maastokokeiden sertifikaattia.

5.

KOEMUODOT
5.1.

Avoin kilpailu

Avoimissa kilpailuissa urokset ja nartut juoksevat omissa koeluokissaan, mikäli rodun koeluokkaan
osallistuu vähintään kuusi (6) urosta ja narttua.
Mikäli kilpailukutsussa on mainittu, voivat rodun urokset ja nartut juosta samassa koeluokassa
riippumatta siitä kuinka monta koiraa per sukupuoli on ilmoitettu, ja veteraaneille voidaan järjestää
omat koeluokkansa. Nämä poikkeukset eivät koske arvokilpailuja.

5.2.

Erikoiskilpailu

Erikoiskilpailuissa kutsuminen tapahtuu ja koeluokat määräytyvät koekutsun mukaisesti. Muilta osin
noudatetaan näölläänajavienkoirien maastokokeen järjestämisohjetta. Lähtöjen kokoaminen ja
jatkoonpääsy on ilmoitettava kilpailuohjelmassa. Jos muuta ei ole mainittu, menetellään kuten
avoimessa kilpailussa.

6.

ARVOKILPAILUT

Arvokilpailu on avoin kilpailu ja kaikkien rotujen yhteinen koetapahtuma. Hyväksytyllä tuloksella
voittaneelle koiralle myönnetään titteli, ja koira puetaan kyseisen arvokilpailun voittajamantteliin
(Liite 4).

6.1.

Suomen maastomestaruus (SMM) ja Suomen Vinttikoiraliiton
maastomestaruus (SVKLMM)

Voittaneen koiran nimen eteen omistaja on oikeutettu lisäämään merkinnän SMM- tai SVKLMM- ja
kyseisen vuosiluvun.
Kokeen kulusta ja järjestelyistä on erillinen Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton hyväksymä ohje (Liite 13).

6.2.

Suomi Cup (CVM)

Alkukaudesta juostavaan Suomi Cup -kilpailuun kutsutaan kustakin rodusta edellisen kauden
parhaat koirat erillisen ohjeen mukaan (Liite 12). Voittaneen koiran nimen eteen omistaja on
oikeutettu lisäämään merkinnän CVM- ja kyseisen vuosiluvun.
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6.3.

Derby (DVM)

Kilpailuun saavat osallistua koirat, jotka kyseisenä vuonna täyttävät kolme (3) vuotta. Voittaneen
koiran nimen eteen omistaja on oikeutettu lisäämään merkinnän DVM- ja kyseisen vuosiluvun.

6.4.

Veteraanimestaruus (VMM)

Koirat saavat osallistua kilpailuun aikaisintaan sinä vuonna, kun ne täyttävät kuusi (6) vuotta.
Voittaneen koiran nimen eteen omistaja on oikeutettu lisäämään merkinnän VMM- ja kyseisen
vuosiluvun.

7.

RADALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA
JÄRJESTELYKENNEL

Radan tulee olla turvallinen ja tarpeeksi vaativa koirien metsästystaitojen ja -innokkuuden selville
saamiseksi. Radalla tulee olla mahdollisuuksien mukaan nousu- ja laskuosuuksia ja/tai näköesteitä ja
sen tulee olla vähintään 500 metriä pitkä. Luonnon esteet ovat toivottavia, mutta niiden tulee olla
koiralle helposti näkyviä. Tämä koskee erityisesti painaumia. Myös radan pinnan tulee olla
turvallinen. Rata tulisi pyrkiä toteuttamaan olosuhteet huomioon ottaen siten, että se ottaa
mahdollisimman hyvin huomioon rotukohtaiset ajotavat ja se on kohtuudella muunneltavissa tätä
tarkoitusta varten. Radan tulee olla ylituomarin tarkastettavissa vähintään tuntia ennen kokeen
alkua. Finaaleita varten rataa on muutettava oleellisesti.
Järjestelykennelissä koirat kootaan lähtöihin ja niiden tunnistusmerkinnät tarkistetaan ennen
lähtöpaikalle siirtymistä. Järjestelykennelin tulee sijaita erillään juoksuradasta. Koirilta on estettävä
näkyvyys juoksuradalle. Koiran kilpailuttaja on vastuussa koiran hallinnasta kokeen ajan, mm. koiran
saapumisesta ajoissa järjestelykenneliin sekä lähtöpaikalle.

8.

VETO- JA PALAUTUSLAITTEISTO

Järjestäjän on varattava moitteettomasti toimivat välineet ja niille varalaitteet.
 Vieheenvetolaitteen nopeuden tulee olla joustavasti säädettävissä ja siinä on oltava
riittävät voimavarat
 Ohjausrullien tulee olla siten sijoitettuna ja sen tyyppiset, etteivät ne aiheuta tarpeetonta
vaaraa tai johda koiria harhaan. Ohjausrullien välit ja kulmat tulee sovittaa maaston
mukaan.
 Vieheen tulee olla koiralle hyvin näkyvä, ja se on pidettävä kilpailuluokan aikana
samanlaisena.

9.

JUOSTAVAT MATKAT JA LEPOAJAT

Juostavat matkat ovat 500 - 1000 metriä.
Koiran osallistuessa useampaan lähtöön samana päivänä tulee lähtöjen välisen lepoajan olla
vähintään 40 minuuttia. Maksimimäärä koesuorituksia yhdelle koiralle samana päivänä on kolme
(3).
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10.

KILPAILUOHJELMA

Koetoimikunta laatii kilpailuohjelman, johon on merkitty







kokeen toimihenkilöt;
koeluokkien juoksujärjestys;
kokeen aikataulu;
kerhojen nimet ja niiden lyhenteet;
koirien kilpailukirjojen numerot;
koirien nimet, omistajien nimet ja kerhot.

Kilpailuohjelma voidaan julkaista painettuna ja/tai sähköisenä. Mikäli kilpailuohjelma julkaistaan
pelkästään sähköisenä se tulee julkaista kokonaisuudessaan kokeen ilmoitustaululla.
Kilpailuohjelman saa julkaista aikaisintaan kun koe alkaa. Monipäiväisissä kokeissa koko kokeen
kilpailuohjelman voi julkaista ensimmäisenä koepäivänä kun koe alkaa.

11.
11.1.

KOKEEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN
Kokeen alkaminen

Koe alkaa, kun kilpailutoimisto avataan. Osallistujien sisäänkirjautuminen kokeeseen voidaan
porrastaa koeluokittain koekutsussa tai osallistujille lähetetyssä aikataulussa mainitulla tavalla.

11.2.

Kokeen päättyminen

Koe päättyy kun tulokset on julkaistu, palkinnot jaettu ja kokeen ylituomari on ilmoittanut kokeen
päättyneeksi. Kaksi tai useampipäiväisissä kokeissa koe päättyy tulosten julkaisuun ja palkintojen
jakoon niiden koeluokkien osalta, jotka juostaan kyseisen päivän aikana.

12.
12.1.

ILMOITTAUTUMINEN JA SISÄÄNKIRJOITUS
Ilmoittautuminen

Koira ilmoitetaan kokeeseen Vinttikoiraliiton kilpailukalenterissa mainitulla tavalla.

12.2.

Sisäänkirjoitus

Koira kirjataan koepaikalla kokeeseen luovuttamalla kilpailukirja toimistoon. Sisäänkirjautumisen on
tapahduttava kokeen aikataulun mukaisesti järjestäjän ilmoittamaan kellonaikaan mennessä. Koira
viedään eläinlääkärin tarkastukseen vasta sisäänkirjautumisen jälkeen.

13.

KILPAILUVARUSTUS

Kilpaillessaan koiran on käytettävä hyväksyttyä kilpailuvarustusta (Liite 7).
Koiran on oltava täydessä kilpailuvarustuksessa sen ollessa rata-alueella. Rata-alue alkaa ja päättyy
järjestäjän ilmoittamaan paikkaan.

Syysvaltuusto 2019
Liite 20

14.

KOKEEN KULKU

Kokeessa juostaan alkuerä ja finaali. Alkuerä- ja finaalipisteet lasketaan yhteen sijoitusten
ratkaisemiseksi. Koirat, jotka eivät saa vähintään puolta (50 %) enimmäispisteistä alkuerässä, eivät
voi osallistua finaaliin. Kokeen järjestäjä voi käyttää harkintaansa siinä, montako koiraa alkuerien
parhaista otetaan finaaliin, kuitenkin niin, että koiria otetaan mahdollisimman monta. Finaaliin on
pyrittävä ottamaan parillinen määrä koiria. Mikäli finaalia ei voida järjestää, sijoitukset määräytyvät
alkuerän pisteiden perusteella.
Mikäli kaksi tai useampi osanottaja ovat tasapisteissä finaalin jälkeen, saa finaalissa korkeamman
pistemäärän saavuttanut koira paremman sijoituksen. Mikäli koirat ovat edelleen tasapisteissä, saa
parhaimman sijoituksen koira, joka on saanut korkeammat pisteet finaalissa seuraavassa
osatekijöiden tärkeysjärjestyksessä: innokkuus, ketteryys, seuraaminen ja ajotyöskentely, nopeus ja
kestävyys.
Mikäli kokeessa juostaan vain alkuerä, tasapisteissä koirien sijoitus ratkaistaan eri osatekijöiden
tärkeysjärjestyksessä: innokkuus, ketteryys, seuraaminen ja ajotyöskentely, nopeus ja kestävyys.

14.1.

Lähtöarvonta ja koirien lähettäminen

Koirat arvotaan pareiksi, ellei erikoiskilpailun koekutsussa muuta mainita. Lähtöarvonta suoritetaan
julkisesti koepaikalle saapuneiden ja osallistumisoikeuden omaavien koirien kesken vähintään puoli
tuntia (30 minuuttia) ennen koeluokan ensimmäisen lähdön alkua. Finaaliin koirat laitetaan pareiksi
paremmuusjärjestyksessä, parien lähtöjärjestys ja manttelivärit arvotaan julkisesti.
Kilpailijat siirtyvät lähtöpaikalle järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Lähdöstä myöhästynyt koira
suljetaan pois kokeesta. Koiran kilpailuttaja ei saa häiritä kanssakilpailijan suoritusta.
Koirat lähetetään lähettäjän ohjeiden mukaisesti. Yhdellä koiralla voi olla 1-2 ohjaajaa ja yksi ohjaaja
voi lähettää lähdön kummatkin koirat.

14.2.

Lähdön siirto, uusiminen ja jatkaminen

Tuomarineuvosto päättää lähdön uusimisesta. Lähtö voidaan uusia tai sitä voidaan jatkaa, jos koira
keskeyttää häirinnän takia tai koiran suoritus häiriintyy niin, ettei sitä voida objektiivisesti arvostella
(esim. lähtö epäonnistuu, viehe hajoaa, vieheenveto epäonnistuu, radalle joutuu esineitä tai muita
eläimiä, jotka saattavat koiraa harhaan). Mikäli rataa joudutaan muuttamaan kesken koeluokan niin,
että sen luonne selvästi muuttuu, on koeluokka aloitettava uudelleen alusta.

15.
15.1.

KOESUORITUS JA KOETULOS
Koesuoritus

Koiran suoritus alkaa, kun viehe lähtee liikkeelle, koira päästetään lähtöpaikalla irti ja sillä on
mahdollisuus lähteä vieheen perään. Koiran suoritus päättyy, kun se on poistunut rata-alueelta.
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15.2.

Koetulos

15.2.1.

Hyväksytty tulos

Hyväksyttynä pidetään koetulosta, josta tuomarineuvosto on antanut koiralle vähintään puolet (50
%) maksimipistemäärästä. Koetulos on koesuorituksen tai koesuoritusten kokonaispistemäärä.

15.2.2.

Koiran koesuorituksen hylkääminen (hylätty / disk)

Tuomarineuvosto voi hylätä koiran, joka





keskeyttää koesuorituksensa;
häiritsee kokeen kulkua;
huudoin, vihellyksin, elehtimällä tai muilla keinoin houkutellaan koesuoritukseensa;
oikaisee suoraviivaisesti seuraamatta viehettä aiheuttaen vaaratilanteen tai saaden
näin huomattavan edun kanssakilpailijaansa nähden
 käyttäytyy aggressiivisesti vieheelletulon jälkeen
Hyökkäävä koira
Tuomarineuvoston tulee hylätä koira, joka ei ole kiinnostunut vieheestä, vaan hyökkää tai yrittää
hyökätä kanssakilpailijoiden päälle estääkseen niitä normaalisti seuraamasta viehettä. Välitön
puolustautuminen hyökkäystä vastaan on sallittua. Hyökkäyksenä ei pidetä kilpailutilannetta, jossa
koira vieheenajossaan ilman tappeluaikomusta tulee kehollaan raivanneeksi vapaata ajolinjaa
itselleen.
Hylkäyksen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan tulee selkeästi merkitä sekä hylkäys että päivämäärä, jolloin koiran
osallistumisoikeus alkaa uudelleen. Hylkäys merkitään kilpailukirjaan lyhenteellä ”disk” (hylätty).
Hylkäys finaalisuorituksessa johtaa koiran alkuerätuloksen mitätöintiin, koiran kilpailukirjaan kirjattu
alkuerätulos yliviivataan ja tulokseksi tulee hylätty (disk).

15.2.3.

Koiran sulkeminen kokeesta (suljettu)

Ylituomari voi sulkea kokeesta koiran, joka esimerkiksi





karkaa ja häiritsee muiden koirien koesuoritusta;
juoksee eri lähdössä tai manttelilla kuin arvonnassa on määrätty;
ei saavu ajoissa lähtöönsä;
jonka kilpailuvarustus ei ole sääntöjen mukainen.

Eläinlääkärin on suljettava kokeesta koira, joka on esimerkiksi
- kiimassa
- kantava
- sairas
- loukkaantunut
- tai muusta eläinsuojelullisesta syystä
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Sulkemisen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin kirjataan, että koira on suljettu kokeesta. Sulkeminen kokeesta
johtaa koiran tuloksen mitätöintiin, koiran kilpailukirjaan kirjattu tulos yliviivataan ja tulokseksi tulee
suljettu.

15.2.4.

Koiran koesuorituksen / kokeen keskeyttäminen
(keskeytetty)

Ylituomari tai eläinlääkäri voi keskeyttää koiran koesuorituksen tai koiran kokeen esimerkiksi silloin,
kun koiran terveys on vaarassa.
Keskeyttämisen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin kirjataan, että koiran koesuoritus on keskeytetty. Koiran siihen
asti saavuttama tulos jää voimaan.

15.2.5.

Kokeesta luopuminen (luopui)

Koiran omistajalla/ohjaajalla on oikeus koska tahansa luopua kokeesta.
Luopumisen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin kirjataan, että koira luopui kokeesta. Koiran siihen asti
saavuttama tulos jää voimaan.

16.

AJOTYÖSKENTELYN ARVIOIMINEN

Tuomari perustaa arvostelunsa viiteen osatekijään (nopeus, innokkuus, seuraaminen ja
ajotyöskentely, ketteryys, kestävyys), joista jokaisesta hän voi antaa enintään 20 pistettä. Väärään
aikaan lähettämisestä vähennetään 10 prosenttia koiran pisteistä silloin, kun koiran ohjaaja on itse
lähettänyt koiransa.
Nopeus
Koiran nopeutta verrataan suhteessa rodun muihin koiriin. Koiran nopeus ilmenee koko matkan
ajan, erityisesti suorilla osuuksilla. Nopeutta arvioitaessa otetaan huomioon koiran luontainen kyky
liikkua rodulle tyypillisellä tavalla. Koska nopeutta ei mitata kellolla, koiran tapa juosta on tärkeä
arvioitaessa kuinka nopeasti se liikkuu maastossa.
Innokkuus
Koiran kiihkeys vieheeseen lähdöstä radan loppuun. Koiran pitää koko ajan seurata tarkasti vieheen
liikkeitä, reagoida niihin välittömästi ja pyrkiä mahdollisimman tehokkaasti saamaan viehe kiinni.
Lisäksi koiran innokkuus ilmenee esimerkiksi:
lähdössä
 tiiviinä keskittymisenä
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 vieheeseen kiinnittyneenä katseena;
vieheenajossa
 esteiden ylityksenä puhtaasti ja epäröimättä
 halusta palata vieheelle ajauduttuaan siitä eroon;
vieheen kiinniottovaiheessa
 täytenä vauhtina
 loppuliu´usta tehtynä hyökkäyksenä vieheen kimppuun
 yrityksinä napata viehe, vaikka kilpakumppani olisi sen jo saanut.
Seuraaminen ja ajotyöskentely
Koiran seuraaminen ja ajotyöskentely ilmenee koiran kyvystä valita ajolinjansa siten, että se pääsee
mahdollisimman hyviin iskuasemiin vieheeseen nähden, koira pystyy käyttämään hyväkseen
maastovaihteluita, ottaa huomioon kanssakilpailijansa ja vieheen kulkusuunnan sopeuttaen
nopeutensa maaston vaihteluihin.
Ketteryys
Ketteryys on kykyä siirtyä nopeasti ja vaivattomasti ajosuunnasta toiseen. Koiran tulee säilyttää
juoksurytminsä häiriintymättömänä maastovaihteluista ja maastossa olevista esteistä huolimatta.
Koira osoittaa ketteryyttä nopeilla käännöksillään vastatessaan vieheen liikkeisiin, ja
kiinniottovaiheessa erityisesti nappaamalla pysähtyneen vieheen sulavasti loppuliu’ussaan.
Kestävyys
Kestävyydellä tarkoitetaan koiran kykyä selviytyä radan loppuun asti hyvässä ajokunnossa.
Kestävyys on fyysisen ja henkisen kestävyyden loppusumma.

17.

MAASTOKOKEEN SERTIFIKAATTI (SERTK)

Maastokokeen sertifikaatti voidaan myöntää koiralle, joka saavuttaa vähintään ¾ (kolme neljäsosaa)
maksimipistemäärästä.
Sertifikaatti voidaan myöntää vain avoimen kilpailun koeluokassa, johon on osallistunut vähintään
kaksi koiraa.
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1.

OHJEEN SOVELTAMINEN JA MUUTOSESITYKSET

Tätä ohjetta noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n (Kennelliitto) ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n
(Vinttikoiraliitto) myöntämissä ratakokeissa. Tämän ohjeen muuttamiseen vaaditaan Kennelliiton ja
Vinttikoiraliiton hallituksen päätös. Tähän ohjeeseen kuuluvat liitteet vahvistaa Vinttikoiraliiton
hallitus.

2.

RATAKOKEEN PÄÄPIIRTEET

Ratakokeet ovat vinttikoirien nopeuskilpailuja, jossa koirat lähetetään lähtökopeista ovaalin
muotoiselle radalle seuraamaan viehettä maalilinjan yli. Nopein hyväksytysti juossut koira voittaa
kilpailun.

3.

KOEORGANISAATIO
3.1.

Ylituomari

Ylituomarin on oltava Kennelliiton pätevöimä vinttikoirien ratakokeen ylituomari, jolla on voimassa
oleva arvosteluoikeus.
Vinttikoiraliiton tehtävään hyväksymä ylituomari valvoo Kennelliiton edustajana, että kokeessa
noudatetaan voimassaolevia sääntöjä ja ohjeita. Ylituomari tarkastaa eläinlääkärin ja
kilpailunjohtajan kanssa radan laitteistoineen ja hyväksyy sen ennen kokeen alkua.
Ylituomari vahvistaa allekirjoituksellaan koepöytäkirjat, valionarvoon oikeuttavat tulokset sekä
kirjoittaa ylituomarin kertomuksen ja vahvistaa allekirjoituksellaan hylkäyksen saaneiden koirien
kilpailukirjaan seuraavan sallitun kilpailupäivämäärän. Mikäli koira menettää osallistumisoikeutensa
tulee tämä kirjata koepöytäkirjaan ja koiran kilpailukirjaan ylituomarin allekirjoituksella
vahvistettuna.

3.2.

Tuomarineuvosto

Tuomarineuvosto on korkein koesuorituksista päättävä elin. Tuomarineuvoston sääntöjen
mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa. Tuomarineuvoston tehtäviä ovat





lähdön hyväksyminen;
lähdön uusiminen;
koesuorituksen hylkääminen;
muut koesuoritusta koskevat päätökset.

Tuomarineuvostoon kuuluvat ratakokeen ylituomari, joka toimii tuomarineuvoston
puheenjohtajana, ja vähintään neljä ratakokeen palkintotuomaria, joista yksi toimii lähettäjänä.
Ylituomari määrää kullekin palkintotuomarille tarkkailuosuuden, varmistaakseen koko radan
kattavan tarkkailun.
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3.3.

Koetoimikunta

Kokeen järjestäjä nimeää koetoimikunnan, joka valitsee myönnettyyn kokeeseen seuraavat ko.
koelajin pätevöidyt toimihenkilöt (Liite 1):







kilpailunjohtaja
kaarretuomarit
lähettäjä
koetoimitsija
ajanottopäällikkö
vetolaitteenohjaaja

Lisäksi
 eläinlääkäri
 tarvittava määrä muita toimihenkilöitä

3.4.

Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja on ratakokeen palkintotuomari, joka vastaa kokeen järjestelyistä sekä
operatiivisesta johtamisesta. Hän vastaa myös siitä, että kokeen ennakkovalmistelut on tehty
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Koetoimitsija tarkastaa koirien osallistumisoikeuden ja vastaa tulosten kirjaamisesta kilpailukirjaan,
koepöytäkirjoihin sekä muihin vaadittuihin asiakirjoihin / järjestelmiin.
Kuuluttaja tiedottaa kokeen aikana ohjelmasta ja aikataulusta, sekä julkistaa koetulokset ja
tuomarineuvoston päätökset.
Lähettäjä tarkastaa, että koiran kilpailuvarustus on sääntöjen mukainen ja kunnolla kiinnitetty.
Lähettäjällä on oikeus poistaa koira lähdöstä, mikäli sen kilpailuvarustus ei ole sääntöjen mukainen
tai sitä ei saada kopitettua kohtuullisessa ajassa. Lähtökoppi avataan oikea-aikaisesti siten, että
viehe näkyy jokaiseen lähtökoppiin. Tarkastuksen, kopituksen ja lähettämisen tulee tapahtua
nopeasti, mutta hätiköimättä. Lähettäjällä voi olla avustaja, joka toimii lähettäjän ohjeiden mukaan.
Vetolaitteenohjaaja vastaa laitteen toimivuudesta kokeen aikana. Vieheen veto aloitetaan
lähettäjän merkistä ja se on keskeytettävä ilmeisen vaaran uhatessa tai muuten ylituomarin
ohjeiden mukaan. Vieheen on kuljettava mahdollisimman tasaisesti noin kymmenen kahdenkymmenen (10-20) metrin etäisyydellä johtavasta koirasta. Viehettä vedetään samalla
nopeudella vähintään kolmekymmentä (30) metriä maalilinjan yli.
Ajanottopäällikkö esittää koirien maaliintulojärjestyksen ja saavutetut ajat ylituomarin
hyväksyttäväksi. Ajanottopäällikön apuna on oltava riittävä määrä ajanottajia ja
maaliintulojärjestyksen valvojia sekä maalisihteeri.
Eläinlääkärin on oltava paikalla ja toimintavalmiina koesuoritusten ajan. Koirat on tarkastettava
ennen jokaista koesuoritusta.
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Eläinlääkärin on suljettava koira kokeesta tai keskeytettävä koiran koe, mikäli hän havaitsee koiran
olevan kiimassa, kantava, sairas, loukkaantunut tai muutoin huonokuntoinen odotettavissa olevaan
kilpailurasitukseen
nähden.
Eläinlääkärillä
on
oltava
tarvittavat
ensiapuvälineet
loukkaantumistapausten varalle. Järjestäjän on toimitettava ennen koetta eläinlääkärille luettavaksi
eläinlääkärin tehtävät (Liite 2).
Eläinlääkärin sihteeri avustaa eläinlääkäriä tämän antamien ohjeiden mukaisesti, pitää kirjaa
tarkastetuista koirista, tarkastaa tunnistemerkinnän ja varmistaa rokotusten voimassaolon.

4.

KOELUOKAT

Koirat kilpailevat koeluokissa roduittain. Poikkeuksena ovat rotujen eri karvamuunnokset, jotka
kilpailevat koon mukaan samassa koeluokassa. Koeluokat ja lähdöt muodostetaan koemuodon ja
kilpailukutsun mukaan. Koeluokka voidaan järjestää vain, jos siihen on ilmoitettu vähintään kaksi
koiraa. Mikäli koepäivänä luokkaan on osallistumassa vain yksi koira, se voi juosta ja koetulos on
virallinen. Koeluokkaan yksin osallistuvalle koiralle ei myönnetä arvokilpailutitteliä eikä
ratakokeiden sertifikaattia.

5.

KOEMUODOT
5.1.

Avoin kilpailu

Avoimissa kilpailuissa urokset ja nartut juoksevat omissa koeluokissaan, mikäli rodun koeluokkaan
osallistuu vähintään kuusi (6) urosta ja narttua.
Tarvittaessa koirat jaetaan alkueriin. Jako suoritetaan niiden saavuttamien luokitteluaikojen (Liite 9)
mukaan siten, etteivät parhaat koirat joudu samaan alkuerään. Alkueristä jatkoonpääsy määräytyy
joko sijoitusten ja/tai aikojen perusteella, finaalikoirien mantteliväri määräytyy
paremmuusjärjestyksessä niin, että parhaalle punainen, toiselle sininen jne. (Liite 7). Kun
jatkoonpääsy ratkaistaan aikojen perusteella, luokan jokaisella koiralle on saatava aika
automaattisella ajanottojärjestelmällä. Kun jatkoon on pääsemässä useampi koira samalla ajalla,
ratkaisee ensimmäisen aikajuoksun aika, ja jos sekin on sama, ratkaisee arpa.
Mitattavien rotujen ylikorkeat koirat kilpailevat omissa koeluokissaan.

5.2.

Erikoiskilpailu

Erikoiskilpailuissa kutsuminen tapahtuu ja koeluokat määräytyvät koekutsun mukaisesti. Muilta osin
noudatetaan ratakokeen järjestämisohjetta. Lähtöjen kokoaminen ja jatkoonpääsy on ilmoitettava
kilpailuohjelmassa. Jos muuta ei ole mainittu, menetellään kuten avoimessa kilpailussa.

5.3.

Sijoituskilpailu

Sijoituskilpailuissa koirat jaetaan roduittain niiden saavuttamien luokitteluaikojen (Liite 9)
mukaisesti siten, että lähdöt ovat mahdollisimman tasaisia. Veteraaneille voidaan järjestää omat
koeluokkansa. Mitattavien rotujen ylikorkeille koirille järjestetään omat koeluokkansa.
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6.

ARVOKILPAILUT

Arvokilpailu on avoin kilpailu ja kaikkien rotujen yhteinen koetapahtuma. Hyväksytyllä tuloksella
voittaneelle koiralle myönnetään titteli ja koira puetaan kyseisen arvokilpailun voittajamantteliin
(liite 4). Juoksutapa ja jatkoonpääsy määritellään liitteissä (4 ja 13). Mitattavien rotujen ylikorkeille
koirille järjestetään omat koeluokkansa arvokilpailujen yhteydessä.

6.1.

Suomen ratamestaruus (SRM) ja Suomen Vinttikoiraliiton
ratamestaruus (SVKLRM)

Voittaneen koiran nimen eteen omistaja on oikeutettu lisäämään merkinnän SRM- tai SVKLRM- ja
kyseisen vuosiluvun.
Kokeen kulusta ja järjestelyistä on erillinen Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton hyväksymä ohje (Liite 13).

6.2.

Tähtisprintteri (TS)

Tähtisprintteri-kilpailussa juostava matka on 280 metriä. Ilmoittautuessa koiralla tulee olla
hyväksytty tulos. Voittaneen koiran nimen eteen on omistaja oikeutettu lisäämään merkinnän TS- ja
kyseisen vuosiluvun.

6.3.

Derby (DVR)

Kilpailuun saavat osallistua koirat, jotka kyseisenä vuonna täyttävät kolme (3) vuotta.
Ilmoittautuessa koiralla tulee olla hyväksytty tulos. Juostava matka on 480 metriä, paitsi
Vinttikoiraliiton määrittelemille pienikokoisille roduille joiden kilpailumatka on 350 metriä, pois
lukien pieni portugalinpodengo, jonka kilpailumatka on 280 metriä. Voittaneen koiran nimen eteen
omistaja on oikeutettu lisäämään merkinnän DVR- ja kyseisen vuosiluvun.

6.4.

Veteraanimestaruus (VMR)

Koirat saavat osallistua kilpailuun aikaisintaan sinä vuonna, kun ne täyttävät kuusi (6) vuotta.
Ilmoittautuessa koiralla tulee olla hyväksytty tulos. Veteraanimestaruuskilpailussa juostava matka
on 280 metriä. Voittaneen koiran nimen eteen omistaja on oikeutettu lisäämään merkinnän VMR- ja
kyseisen vuosiluvun.

6.5.

Juoksukuninkuus (JK)

Kilpailuun saavat osallistua koirat, joilla on hyväksytty tulos kyseiseltä kaudelta. Rodun koeluokka
järjestetään vain, jos osallistujia on vähintään neljä (4). Juostava matka on 480 metriä, paitsi
Vinttikoiraliiton määrittelemille pienikokoisille roduille joiden kilpailumatka on 350 metriä. Pois
lukien whippet, jonka kilpailumatka on 480 metriä ja pieni portugalinpodengo jonka kilpailumatka
on 280 metriä. Voittaneen koiran nimen eteen omistaja on oikeutettu lisäämään merkinnän JK- ja
kyseisen vuosiluvun.

Syysvaltuusto 2019
Liite 20

7.

JUOKSURATA JA JÄRJESTELYKENNEL

Juoksuradan kehän on oltava vähintään 350 metriä, sen on oltava mahdollisimman tasainen, eikä
siinä saa olla koloja eikä vieraita esineitä, jotka voivat vahingoittaa koiraa tai johtaa sitä harhaan.
Vähimmäisleveys suoraosuuksilla on kuusi (6) metriä, kaarteissa kahdeksan (8) metriä ja
viistokaarteissa seitsemän (7) metriä. Viistokaarteiden vähimmäiskaltevuus on kahdeksan (8)
astetta. Mikäli kaarteen kaltevuus on vähemmän kuin kahdeksan (8) astetta, kaarteen säteen on
oltava vähintään 40 metriä. Radan tulee olla aidattu ja sen pinnan joustava ja turvallinen. Radan
pituus mitataan yhden (1) metrin etäisyydeltä sisäaidasta. Radalla on oltava virallinen
mittaustodistus. Radat, joilla on juostu virallisia kilpailuja ennen näiden sääntöjen voimaantuloa,
hyväksytään.
Järjestelykennelissä kootaan koirat lähtöihin ja niiden tunnistusmerkinnät tarkistetaan ennen
lähtöpaikalle siirtymistä. Järjestelykennelin tulee sijaita erillään juoksuradasta. Koirilta on estettävä
näkyvyys juoksuradalle. Koiran kilpailuttaja on vastuussa koiran hallinnasta kokeen ajan, mm. koiran
saapumisesta ajoissa järjestelykenneliin sekä lähtöpaikalle.

8.

RADAN LAITTEISTO

Järjestäjän velvollisuus on huolehtia
toimintakunnossa. Laitteistoon kuuluvat:

siitä,

että

radan

laitteisto

on

moitteettomassa

 vieheenvetolaite ja varalaite, joiden tulee olla nopeasti kiihtyviä, nopeudeltaan
joustavasti säädettävissä ja riittävän voimakkaita;
 ohjausrullat, siten sijoitettuna ja sen tyyppiset, etteivät ne aiheuta tarpeetonta
vaaraa tai johda koiria harhaan;
 viehe, jonka tulee olla koiralle hyvin näkyvä, ja joka on pidettävä koeluokan aikana
samanlaisena. Kiskolla kulkevan vetolaitteen vieheen tulee irrota arvioidulla
pysäytyspaikalla.
 lähtökopit, joiden vähimmäismitat ovat; pituus 110 cm, korkeus 84 cm, leveys 28 cm,
koppien välin tulee olla vähintään 10 cm. Sisäpintojen tulee olla sileät ilman esiin
työntyviä ulokkeita. Pohjan tulee olla hiekka, nurmi tai keinonurmipintainen, eikä
etureuna saa olla eri tasossa radan pinnan kanssa. Veräjän tulee olla suunniteltu niin,
ettei siitä aiheudu koirille vaaraa.

9.

JUOSTAVAT MATKAT JA LEPOAJAT

Juostavat matkat ovat Vinttikoiraliiton hallituksen määrittelemille pienikokoisille roduille enintään
500 metriä ja muille roduille enintään 900 metriä. Maksimimäärä hyväksyttyjä kilpailusuorituksia
yhdelle koiralle samana päivänä on enintään kolme (3), kun juostava matka on alle 525 metriä.
Ilmoitetun juostavan matkan pituudessa sallitaan pienet poikkeamat.
Juostavan matkan ollessa yli 525 metriä, saavat koirat osallistua päivässä enintään kahteen lähtöön.
Yli 525 metrin matkalle saavat osallistua ainoastaan koirat, jotka kyseisen vuoden tammikuun 1.
päivänä ovat yli 2- ja alle 6-vuotiaita. Näille pitkille matkoille osallistuvien koirien on oltava
eläinlääkärin erityisessä valvonnassa.
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Lähtöjen välillä koiran lepoaika on
 vähintään 40 minuuttia juostavan matkan ollessa enintään 525 metriä;
 vähintään 60 minuuttia juostavan matkan ollessa yli 525 metriä.
Lähtölistojen julkaisemisen jälkeen ensimmäinen lähtö voidaan juosta aikaisintaan 30 minuutin
kuluttua.

10.

AJANOTTO JA MAALIINTULOJÄRJESTYS

Jokaiselle koiralle on otettava aika, joka on varmistettava erillisellä järjestelmällä.
Maaliintulojärjestys, samoin kuin ajanotto ratkaistaan koiran kuononkärjestä. Ajanotto alkaa
välittömästi lähtökopin veräjän avauduttua. Lisäohjeita ajanotosta Liitteessä 11.

11.

KILPAILUOHJELMA

Koetoimikunta laatii kilpailuohjelman, johon on merkitty










kokeen toimihenkilöt;
rataennätykset (RE) roduittain kilpailussa juostavilta matkoilta;
kerhojen nimet ja niiden lyhenteet;
manttelien numerot ja niiden värit;
koirien kilpailunumerot ja kilpailukirjojen numerot;
koirien nimet ja viimeisimmät ajat
koirien omistajien nimet ja kerhot;
kilpailujen jatkoonpääsykaavio;
käyttövalioaikaan oikeuttavat tulosrajat roduittain (Liite 8).

Kilpailuohjelma voidaan julkaista painettuna ja/tai sähköisenä. Mikäli kilpailuohjelma julkaistaan
pelkästään sähköisenä se tulee julkaista kokonaisuudessaan kokeen ilmoitustaululla.
Kilpailuohjelman saa julkaista aikaisintaan kun koe alkaa. Monipäiväisissä kokeissa koko kokeen
kilpailuohjelman voi julkaista ensimmäisenä koepäivänä kun koe alkaa.

12.
12.1.

KOKEEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN
Kokeen alkaminen

Koe alkaa, kun kilpailutoimisto avataan. Osallistujien sisäänkirjautuminen kokeeseen voidaan
porrastaa koeluokittain koekutsussa tai osallistujille lähetetyssä aikataulussa mainitulla tavalla.

12.2.

Kokeen päättyminen

Koe päättyy, kun tulokset on julkaistu, palkinnot jaettu ja kokeen ylituomari on ilmoittanut kokeen
päättyneeksi. Kaksi tai useampipäiväisissä kokeissa koe päättyy tulosten julkaisuun ja palkintojen
jakoon niiden koeluokkien osalta, jotka juostaan kyseisen päivän aikana.
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13.
13.1.

ILMOITTAUTUMINEN JA SISÄÄNKIRJOITUS
Ilmoittautuminen

Koira ilmoitetaan kokeeseen Vinttikoiraliiton kilpailukalenterissa mainitulla tavalla.

13.2.

Sisäänkirjoitus

Koira kirjataan koepaikalla kokeeseen luovuttamalla kilpailukirja toimistoon. Sisäänkirjautumisen on
tapahduttava kokeen aikataulun mukaisesti järjestäjän ilmoittamaan kellonaikaan mennessä. Koira
viedään eläinlääkärin tarkastukseen vasta sisäänkirjautumisen jälkeen.

14.

KILPAILUVARUSTUS

Kilpaillessaan koiran on käytettävä hyväksyttyä kilpailuvarustusta (Liite 7).
Koiran on oltava täydessä kilpailuvarustuksessa sen ollessa aidatulla juoksuradalla.

15.

KOKEEN KULKU

Kokeessa koirat juoksevat 2 – 6 koiran lähdöissä, jotka muodostetaan koemuodon ja kilpailukutsun
mukaisesti.

15.1.

Lähtökoppien määräytyminen ja koirien lähettäminen

Kopit voidaan valita manttelivärin mukaisessa järjestyksessä (punainen valitsee ensin, jne.).
Vaihtoehtoisesti lähtöjen lähtökopit arvotaan julkisesti järjestäjän määräämässä paikassa. Widerit
(Liite 10) lähtevät kuitenkin aina uloimmista kopeista. Irlanninsusikoirat lähtevät kopin edestä
lähettäjän ohjeiden mukaisesti.
Järjestelykennelistä kilpailijat siirtyvät lähtökopeille järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Kopittaminen
tapahtuu lähettäjän määräämällä tavalla ylituomarin annettua kopitusluvan. Kopituksen jälkeen
koirien ohjaajat siirtyvät lähettäjän määräämään paikkaan. Jokaisella lähdön koiralla tulee olla oma
ohjaaja (kopittaja).
Lähdöstä myöhästynyt koira suljetaan pois kokeesta. Koiran ohjaaja ei saa häiritä kanssakilpailijan
suoritusta.

15.2.

Lähdön siirto, uusiminen ja jatkaminen

Tuomarineuvosto päättää lähdön uusimisesta. Lähtö voidaan uusia, jos koira keskeyttää häirinnän
takia, sen suoritus häiriintyy niin, että häiriö on vaikuttanut koirien maaliintuloon tai
maaliintulojärjestykseen (esim. lähtö epäonnistuu, viehe hajoaa, vieheenveto epäonnistuu tai
radalle joutuu esineitä tai eläimiä, jotka saattavat koiraa harhaan).
Tuomarineuvosto voi vapauttaa uusinnasta ne koirat, jotka juoksivat häiriön edellä ja katsoa niiden
olleen saavuttamillaan sijoilla, mikäli niiden asema häiriön sattuessa oli kiistaton ja ne olivat
juosseet vähintään puolet matkasta. Lähtö voidaan uusia välittömästi, mikäli yksikään uusintaan
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osallistuvista koirista ei ole juossut enempää kuin puolet matkasta. Muutoin on pidettävä tauko
ennen lähdön uusintaa kohdan 9 mukaisesti.

16.

KOESUORITUS JA KOETULOS

16.1.

Koesuoritus

Koiran koesuoritus alkaa, kun se on laitettu lähtökoppiin, viehe lähtee liikkeelle, lähtökopin veräjä
aukeaa ja koiralla on mahdollisuus lähteä vieheen perään. Koiran koesuoritus päättyy, kun se
poistuu juoksuradalta.

16.2.

Koetulos

16.2.1.

Hyväksytty tulos

Hyväksyttynä tuloksena pidetään koesuoritusta, josta tuomarineuvosto antaa koiralle sijoituksen.
Pysähtyneen koiran koesuoritus katsotaan keskeytyneeksi ja sen koe päättyneeksi. Mikäli
pysähtyminen johtui häirinnästä tai muista häiriötekijöistä, voidaan koiralle antaa sijoitus ilman
aikaa tai koira voi saada uusintalähdön.

16.2.2.

Koiran koesuorituksen hylkääminen (hylätty / disk)

Tuomarineuvosto voi hylätä koiran, joka





keskeyttää koesuorituksensa;
häiritsee kokeen kulkua;
huudoin, vihellyksin, elehtimällä tai muilla keinoin houkutellaan koesuoritukseensa
käyttäytyy aggressiivisesti maaliintulon jälkeen

Hyökkäävä koira
Tuomarineuvoston tulee hylätä koira, joka ei ole kiinnostunut vieheestä, vaan hyökkää tai yrittää
hyökätä kanssakilpailijoiden päälle estääkseen niitä normaalisti seuraamasta viehettä. Välitön
puolustautuminen hyökkäystä vastaan on sallittua. Hyökkäyksenä ei pidetä kilpailutilannetta, jossa
koira vieheenajossaan ilman tappeluaikomusta tulee kehollaan raivanneeksi vapaata ajolinjaa
itselleen.
Hylkäyksen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan tulee selkeästi merkitä sekä hylkäys että päivämäärä, jolloin koiran
osallistumisoikeus alkaa uudelleen. Hylkäys merkitään kilpailukirjaan lyhenteellä ”disk” (hylätty).

16.2.3.

Koiran sulkeminen kokeesta (suljettu)

Ylituomari voi sulkea kokeesta koiran, joka esimerkiksi
 karkaa ja häiritsee muiden koirien koesuoritusta;
 juoksee väärässä lähdössä;
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 ei saavu ajoissa lähtöönsä;
 jonka kilpailuvarustus ei ole sääntöjen mukainen.
Eläinlääkärin on suljettava kokeesta koira, joka on esimerkiksi
kiimassa
kantava
sairas
loukkaantunut
tai muusta eläinsuojelullisesta syystä
Sulkemisen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin kirjataan, että koira on suljettu kokeesta. Sulkeminen kokeesta
johtaa koiran tulosten mitätöintiin, koiran kilpailukirjaan kirjattu tulos yliviivataan ja tulokseksi tulee
suljettu.

16.2.4.

Koiran koesuorituksen / kokeen keskeyttäminen
(keskeytetty)

Ylituomari tai eläinlääkäri voi keskeyttää koiran koesuorituksen tai kokeen esimerkiksi silloin, kun
koiran terveys on vaarassa.
Keskeyttämisen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin kirjataan, että koiran koesuoritus on keskeytetty. Koiran siihen
asti saavuttama tulos jää voimaan.

16.2.5.

Koira keskeyttää koesuorituksensa (keskeytti / kesk)

Koira saa koesuorituksesta tuloksen keskeytti (KESK) jos se keskeyttää suorituksensa, ei tule maaliin
ja tuomarineuvosto ei anna sille lähdöstä sijoitusta.
Keskeytti tuloksen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin merkitään KESK. Koiran siihen asti saavuttama tulos jää
voimaan.

16.2.6.

Kokeesta luopuminen (luopui)

Koiran omistajalla/ohjaajalla on oikeus koska tahansa luopua kokeesta.
Luopumisen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin kirjataan, että koira luopui kokeesta. Koiran siihen asti
saavuttama tulos jää voimaan.
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17.

RATAKOKEEN SERTIFIKAATTI (SERTK)

Koiralle, joka saavuttaa tai alittaa rodulleen kyseiselle radalle asetetun käyttövalioajan (Liite 8),
myönnetään ratakokeen sertifikaatti. Kokeessa niitä voidaan koiralle myöntää vain yksi. Sertifikaatti
voidaan myöntää koeluokassa, johon on osallistunut vähintään kaksi koiraa.
Mikäli koiran yksikin koesuoritus kokeessa hylätään (disk), koiralle ei kyseisestä kokeesta myönnetä
ratakokeen sertifikaattia (SERTK).
Käyttövalioajat hyväksyy ja muutoksista päättää Vinttikoiraliiton yleiskokous.
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LIITTEET
Liite 1

Vinttikoirakokeiden toimitsija- ja palkintotuomarikoulutus sekä pätevöimisohje

Liite 2

Eläinlääkärin tehtävät maasto- ja ratakokeissa

Liite 3

Mittausohje

Liite 4

Suojatut arvokilpailumanttelit

Liite 5

Pienikokoiset rodut

Liite 6

Kilpailukirjan hakuohje ja koejuoksumenettely

Liite 7

Kilpailuvarustus

Liite 8

Käyttövaliotulosrajat

Liite 9

Ratakokeen luokitteluajat

Liite 10

Widerkoe

Liite 11

Ohje ajanotosta ratakokeissa

Liite 13

SM-kokeiden järjestämisohje
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TIEDOKSI, ei päätettäväksi

VINTTIKOIRAKOKEIDEN YLEINEN
JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) hallituksessa 19.1.2019
Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä XXXX
Voimassa alkaen XXXX
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1.

OHJEEN SOVELTAMINEN JA MUUTOSESITYKSET

Tätä ohjetta noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n (Kennelliitto) ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n
(Vinttikoiraliitto) myöntämissä kokeissa (kaikissa koelajeissa). Tämän ohjeen muuttamiseen
vaaditaan Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton hallituksen päätös. Tähän ohjeeseen kuuluvat liitteet
vahvistaa Vinttikoiraliiton hallitus.

2.

JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN

FCI myöntää kansainväliset kokeet, Kennelliitto myöntää viralliset suomenmestaruuskokeet ja
Vinttikoiraliiton hallitus myöntää muut kokeet. Järjestämislupa voidaan evätä, mikäli samaan
ajankohtaan on myönnetty Vinttikoiraliiton jonkin koelajin suomenmestaruuskilpailu,
erikoisnäyttely tai jokin muu juoksevia vinttikoiria koskeva tapahtuma. Lupa voidaan myös evätä,
mikäli kokeen moitteettomasta järjestämisestä ei ole takeita.

3.

KOKEEN ANOMINEN
3.1.

Luvan anoja ja järjestelyistä vastaava

Kokeen järjestämisluvan anoo järjestävä yhdistys, jonka pitää olla Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton
jäsen. Kokeen järjestelyistä vastaa järjestävän yhdistyksen nimeämä koetoimikunta, jonka
jäsenistä vähintään yhdellä tulee olla Vinttikoiraliiton hallituksen myöntämä koetoimitsijan
pätevyys. Koetoimikunnassa tulee olla kilpailunjohtaja, jolla tulee olla kyseisen koelajin
palkintotuomarin pätevyys.

3.2.

Anomisen määräaika

Kokeet on anottava Vinttikoiraliiton kulloinkin määräämänä aikana.

3.3.

Anomuksen sisältö

Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kokeen nimi, koelaji ja luonne,
osanottorajoitukset, koeaika ja -paikka, koeluokat, osanottomaksun suuruus sekä kenelle, miten ja
mihin mennessä ilmoittautuminen ja osanottomaksu suoritetaan, tehtävään lupautunut
ylituomari, hänen varahenkilönsä, kilpailunjohtaja sekä koetoimitsija. Kokeen ylituomari ja
kilpailunjohtaja eivät voi olla saman perheen jäseniä (Kennelliiton määritelmä perheenjäsenestä).

3.4.

Anomuksen osoittaminen

Anomus osoitetaan Vinttikoiraliitolle sen määräämällä tavalla.

3.5.

Kokeesta ilmoittaminen / tiedottaminen

Vinttikoiraliitto julkaisee kokeiden tiedot ja toimittaa ne Kennelliitolle julkaistavaksi.
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4.

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITUKSET

Vinttikoiraliiton kilpailukirja voidaan myöntää Kennelliitossa rekisteröidylle koiralle, jonka omistaja
on Vinttikoiraliiton jäsenkerhon jäsen. Liitteessä 5 määritellään osallistumisoikeudet roduittain ja
kokoluokittain. Liitteessä 6 määritellään kilpailukirjan anominen ja voimassaolo.
Koiralla on osallistumisoikeus, kun sillä on voimassa oleva kilpailukirja, koira on ilmoitettu
kilpailutoimistoon järjestäjän ilmoittamaan ajankohtaan mennessä, se on läpäissyt eläinlääkärin
tarkastuksen ja saapuu lähtöpaikalle omalla vuorollaan.

5.

ILMOITTAUTUMINEN KOKEESEEN JA SIITÄ POISJÄÄMINEN
5.1.

Ilmoittautuminen

Kokeeseen ilmoittautumisen on tapahduttava järjestäjän ilmoittamalla tavalla järjestäjän
ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot ovat
virheellisiä tai puutteellisia, koetoimikunta voi evätä koiralta osallistumisoikeuden.

5.2.

Jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuminen sallitaan koetoimikunnan harkinnan mukaan. Ilmoittautumismaksu voi olla
korkeampi, kuitenkin enintään kaksi kertaa suurempi kuin kallein alkuperäinen
ilmoittautumismaksu.

5.3.

Poisjäänti

Poisjäännistä on aina ilmoitettava koetoimikunnalle viipymättä ennen kokeen alkua järjestäjän
ilmoittamalla tavalla. Jokaisesta kokeeseen ilmoitetusta koirasta on maksettava osallistumismaksu
poisjäännistä huolimatta.

6.

KOETULOSTEN KÄSITTEET

Kokeesta luopuminen (luopui)
Koiran omistajalla/ohjaajalla on oikeus luopua kokeesta missä vaiheessa tahansa.
Koesuorituksen / kokeen keskeyttäminen (keskeytetty)
Kokeen ylituomari tai eläinlääkäri voi keskeyttää koiran koesuorituksen tai kokeen perustelluista
syistä.
Koetuloksen mitätöinti (mitätöity)
Kokeen tuomarineuvoston tekemä ajueen koesuorituksen/tuloksen mitätöinti, perusteena
hyökkäävästi käyttäytyvä koira, kohdistuu ajueen muita koiria kohtaan koesuorituksen aikana.
Kokeesta sulkeminen (suljettu)
Kokeen ylituomari tai eläinlääkäri voi sulkea koiran kokeesta perustelluista syistä.
Koesuorituksen hylkääminen (hylätty/disk)
Koesuorituksen hylkäämisen perusteista määrätään Vinttikoiraliiton hyväksymissä
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koelajikohtaisissa ohjeissa. Kun tuomarineuvosto hylkää koiran koesuorituksen, noudatetaan
seuraavia kilpailukieltoaikoja:
 ensimmäinen hylkääminen kilpailukauden aikana: ei kilpailukieltoa, koira ei kuitenkaan
saa osallistua enää sen päivän kokeeseen;
 toinen hylkääminen kilpailukauden aikana: neljän (4) viikon kilpailukielto;
 kolmas hylkääminen kilpailukauden aikana: kahdeksan (8) viikon kilpailukielto.
Jos koiran koesuoritus hylätään neljännen kerran kahden peräkkäisen kilpailukauden aikana, koira
menettää osallistumisoikeutensa ko. koelajissa.

7.

KOKEIDEN TULOKSET

Koetoimitsija tarkastaa kaikki tulokset ja toimittaa ne viipymättä ylituomarin tarkastettaviksi,
lisäksi kokeen tulokset on toimitettava vuorokauden kuluessa ko. koelajin rekisterinhoitajalle.
Ylituomari vahvistaa koepöytäkirjan. Koetoimikunnan on lähetettävä vahvistettu koepöytäkirja
yhden viikon kuluessa kokeen päättymisestä Vinttikoiraliiton kyseisen koelajin rekisterinhoitajalle.
Mikäli tuloksia ei toimiteta määräysten mukaan, voi Vinttikoiraliiton hallitus määrätä
seuraamuksen järjestävälle yhdistykselle.

8.

KOEREKISTERI

Vinttikoiraliitto pitää rekisteriä kaikista liiton koelajeihin Suomessa osallistuvista koirista, sekä
niiden omistajista ja haltijoista. Omistajan vaihtuessa on rekisterinhoitajalle toimitettava todistus
koiran omistussuhteista. Lisäksi omistajan on ilmoitettava rekisterinhoitajalle yhteystietojen
muutoksista.
Rekisteriä pidetään myös pätevöidyistä toimihenkilöistä.

9.

AGGRESSIIVISESTI KÄYTTÄYTYVÄ KOIRA

Noudatetaan Kennelliiton kulloinkin voimassa olevaa sääntöä aggressiivisesti käyttäytyvistä
koirista tehtävistä ilmoituksista.
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VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa x.x.20xx
Voimassa x.x.20xx alkaen.

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.3.2014 alkaen

1.
KOKEIDEN TARKOITUS
Vinttikoirakokeiden tarkoituksena on näöllään ajavien koirien metsästys- ja
juoksuominaisuuksien selville saaminen jalostusta varten, juoksutoiminnan ja
harrastajien yhteistoiminnan kehittäminen sekä kilpailumahdollisuuksien
tarjoaminen näihin sääntöihin pohjautuen.
Ilmoittamalla koiransa kokeeseen, samoin kuin lupautumalla toimihenkilöksi
kokeeseen, henkilö sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

1.
KOKEIDEN TARKOITUS
Vinttikoirakokeiden tarkoituksena on näöllään ajavien koirien metsästys- ja
juoksuominaisuuksien selville saaminen jalostusta varten, juoksutoiminnan ja
harrastajien yhteistoiminnan kehittäminen sekä kilpailumahdollisuuksien
tarjoaminen näihin sääntöihin pohjautuen.
Ilmoittamalla koiransa kokeeseen, samoin kuin lupautumalla toimihenkilöksi
kokeeseen, henkilö sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

2.
KOKEEN LUONNE JA KOELAJIT
2.1.
Kokeen luonne
Vinttikoirakokeet ovat:
1.
Yleisiä
2.
Yhdistysten jäsenten välisiä kokeita ja kilpailuja
3.
Kansainvälisiä kokeita.
4.
Erikoiskokeita ja -kilpailuja, joista määrätään erillisillä Kennelliiton
tai Vinttikoiraliiton vahvistamilla ohjeilla.

2.
KOKEEN LUONNE JA KOELAJIT
2.1.
Kokeen luonne
Vinttikoirakokeet ovat:
1.
Yleisiä
2.
Yhdistysten jäsenten välisiä kokeita ja kilpailuja
3.
Kansainvälisiä kokeita.
4.
Erikoiskokeita ja -kilpailuja, joista määrätään erillisillä Kennelliiton
tai Vinttikoiraliiton vahvistamilla ohjeilla.

2.2.
Koelajit
Kokeen järjestävän yhdistyksen tulee olla Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton jäsen.
Vinttikoirakokeiden koelajeja ovat:
Ajuekoe, VIC-A
Maastokoe, VIC
Näöllään ajavien koirien maastokoe, VIC-R
Ratakoe, VIR
Kansainväliset kokeet järjestetään FCI:n hyväksymien sääntöjen mukaan. Näissä

2.2.
Koelajit
Kokeen järjestävän yhdistyksen tulee olla Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton jäsen.
Vinttikoirakokeiden koelajeja ovat:
Ajuekoe, VIC-A
Maastokoe, VIC
Näöllään ajavien koirien maastokoe, VIC-R
Ratakoe, VIR
Kansainväliset kokeet järjestetään FCI:n hyväksymien sääntöjen mukaan. Näissä
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VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa x.x.20xx
Voimassa x.x.20xx alkaen.
3.
1.

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Koetoimitsija tai ylituomari tarkastaa koiran osallistumisoikeuden.

2.

Kokeisiin saavat osallistua koirarodut, joille Kennelliitto Vinttikoiraliiton
hallituksen esityksestä on myöntänyt osallistumisoikeuden.

3. Koiran on oltava merkitty FCI:n hyväksymään koirarekisteriin, rokotettu ja
tunnistusmerkitty Kennelliiton määräysten mukaisesti. Koira voi osallistua
kokeeseen aikaisintaan sinä päivänä, kun se täyttää 18 kk, paitsi Vinttikoiraliiton
hallituksen määrittelemät pienikokoiset rodut, joista koira voi osallistua
kokeeseen aikaisintaan sinä päivänä, kun se täyttää 15 kk.
Koira voi osallistua veteraaniluokkaan aikaisintaan sinä vuonna kun se täyttää
kuusi (6) vuotta. Koira voi osallistua kokeisiin sen kalenterivuoden loppuun, jonka
aikana se täyttää kahdeksan vuotta.
4.
Kokeisiin eivät saa osallistua:
•
sairas, loukkaantunut tai vammautunut koira
•
kiimainen narttu
•
narttu 30 vrk (arvioitu aika = 63 vrk ensimmäisestä astutuksesta)
ennen odotettua penikoimista ja 100 vrk penikoimisen jälkeen;
•
koira, jonka ulkomuotoa on keinotekoisesti muutettu rodun
luonteen vastaisesti;
•
koira, jolta kokeen eläinlääkäri on evännyt osallistumisoikeuden;
•
koira, jonka kokeen eläinlääkäri tai ylituomari koeohjeiden
perusteella sulkea pois kokeesta;

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.3.2014 alkaen
3.
1.

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Kokeisiin saavat osallistua koirarodut, joille Kennelliitto Vinttikoiraliiton
hallituksen esityksestä on myöntänyt osallistumisoikeuden.

2.
Koiran on oltava merkitty FCI:n hyväksymään koirarekisteriin,
rokotettu ja tunnistusmerkitty Kennelliiton määräysten mukaisesti. Koira voi
osallistua kokeeseen aikaisintaan sinä päivänä, kun se täyttää 18 kk, paitsi
Vinttikoiraliiton hallituksen määrittelemät pienikokoiset rodut, joista koira voi
osallistua kokeeseen aikaisintaan sinä päivänä, kun se täyttää 15 kk.
Koira voi osallistua veteraaniluokkaan aikaisintaan sinä päivänä kun se täyttää
kuusi (6) vuotta. Koira voi osallistua kokeisiin sen kalenterivuoden loppuun, jonka
aikana se täyttää kahdeksan vuotta.
3.
Kokeisiin eivät saa osallistua:
•
sairas koira;
•
kiimainen narttu
•
narttu 30 vrk ennen odotettua penikoimista ja 42 vrk penikoimisen
jälkeen;
•
koira, jonka ulkomuotoa on keinotekoisesti muutettu rodun
luonteen vastaisesti;
•
koira, jolta kokeen eläinlääkäri on evännyt osallistumisoikeuden;
•
koira, jonka tuomarineuvosto koeohjeiden perusteella sulkee pois
kilpailusta;
•
koira, joka ei täytä Kennelliiton antidopingsäännön vaatimuksia.

Syysvaltuusto 2019
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VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa x.x.20xx
Voimassa x.x.20xx alkaen.
5.
Koiralla tulee olla Vinttikoiraliiton hyväksymä voimassaoleva
kilpailukirja. Koira tulee ilmoittaa kokeeseen kilpailukirjaan merkityn omistajan
nimissä.
6.
Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien
lukumäärää Vinttikoiraliiton koekalenterissa ilmoitetulla tavalla. Koiran
omistajalle ilmoitetaan kokeeseen pääsystä viimeistään ilmoittautumisajan
päättyessä.

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.3.2014 alkaen
4.

Koiralla tulee olla Vinttikoiraliiton hyväksymä voimassaoleva kilpailukirja.
Koira tulee ilmoittaa kokeeseen kilpailukirjaan merkityn omistajan nimissä.

5.
Vastaavan koetoimitsijan ja ylituomarin on tarkastettava koiran
osallistumisoikeus. Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien
lukumäärää Vinttikoiraliiton koekalenterissa ilmoitetulla tavalla kulloinkin
voimassa olevien Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Koiran omistajalle
ilmoitetaan kokeeseen pääsystä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä.
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VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa x.x.20xx
Voimassa x.x.20xx alkaen.
4.
JÄÄVIYDET
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.3.2014 alkaen
4.
YLEINEN JÄÄVIYSSÄÄNTÖ
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.
5.
JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN siirretty ohjeeseen
Näitä sääntöjä noudatetaan Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton hallituksen
myöntämissä vinttikoirakokeissa. FCI myöntää kansainväliset kokeet,
Kennelliitto myöntää viralliset suomenmestaruuskokeet ja Vinttikoiraliiton
hallitus myöntää muut kokeet. Järjestämislupa voidaan evätä, mikäli samaan
ajankohtaan on myönnetty Vinttikoiraliiton jonkin koelajin
suomenmestaruuskilpailu, erikoisnäyttely tai jokin muu juoksevia vinttikoiria
koskeva tapahtuma. Lupa voidaan myös evätä, mikäli kokeen moitteettomasta
järjestämisestä ei ole takeita.
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VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa x.x.20xx
Voimassa x.x.20xx alkaen.

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.3.2014 alkaen
6.
KOKEEN ANOMINEN siirretty ohjeeseen
6.1.
Luvan anoja ja järjestelyistä vastaava
Kokeen järjestämisluvan anoo järjestävä yhdistys, jonka pitää olla Kennelliiton ja
Vinttikoiraliiton jäsen. Kokeen järjestelyistä vastaa järjestävän yhdistyksen
nimeämä koetoimikunta, jonka jäsenistä vähintään yhdellä tulee olla
Vinttikoiraliiton hallituksen myöntämä vastaavan koetoimitsijan pätevyys.
Koetoimikunnassa tulee olla kilpailunjohtaja, jolla tulee olla kyseisen koelajin
palkintotuomarin pätevyys.
6.2.
Anomisen määräaika
Kokeet on anottava Kennelliiton kulloinkin määräämänä aikana.
6.3.
Anomuksen sisältö
Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kokeen nimi, koelaji ja
luonne, osanottorajoitukset, koeaika ja -paikka, koeluokat, osanottomaksun
suuruus sekä kenelle ja mihin mennessä ilmoittautuminen ja osanottomaksu
suoritetaan, tehtävään lupautunut ylituomari, hänen varahenkilönsä,
kilpailunjohtaja sekä vastaava koetoimitsija.
6.4.
Anomuksen osoittaminen
Anomus osoitetaan Vinttikoiraliitolle sen määräämällä tavalla.
6.5.
Kokeesta ilmoittaminen / tiedottaminen
Vinttikoiraliitto toimittaa tiedot myöntämistään kokeista Kennelliitolle
julkaistavaksi.
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TOTTELEVAISUUSKOKEEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa x.x.20xx alkaen.

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.3.2014 alkaen

5.
YLEINEN KOKEEN SIIRTO TAI PERUUTUS
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.

7.
YLEINEN KOKEIDEN AJANKOHDAN SIIRTO TAI PERUUTTAMINEN
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.

6.
KOKEEN YLITUOMARI
Ylituomarin on oltava Kennelliiton pätevöimä ko. koelajin ylituomari, jolla on
voimassa oleva arvosteluoikeus. Ylituomarin on oltava Kennelliiton sekä
Vinttikoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen.

8.
YLITUOMARI JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ
Ylituomarin ja hänen varahenkilönsä on oltava Kennelliiton pätevöimiä ko.
koelajin ylituomareita, joilla on voimassa oleva arvosteluoikeus. Ylituomarin on
oltava Kennelliiton sekä Vinttikoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen.

7.
PALKINTOTUOMARIT
Palkintotuomarin on oltava Vinttikoiraliiton pätevöimä ko. koelajin tuomari,
jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus. Palkintotuomarin on oltava
Kennelliiton sekä Vinttikoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Vinttikoiraliitto
tarkastaa ulkomaisten palkintotuomareiden arvosteluoikeuden.

9.
PALKINTOTUOMARIT
Palkintotuomarin on oltava Vinttikoiraliiton pätevöimä ko. koelajin tuomari,
jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus. Palkintotuomarin on oltava
Kennelliiton sekä Vinttikoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Vinttikoiraliitto
tarkastaa ulkomaisten palkintotuomareiden arvosteluoikeuden.
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VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa x.x.20xx
Voimassa x.x.20xx alkaen.

TOTTELEVAISUUSKOKEEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.8.2015 alkaen.
10.
ILMOITTAUTUMINEN KOKEESEEN JA SIITÄ POISJÄÄMINEN
siirretty ohjeeseen
10.1.
Ilmoittautuminen
Kokeeseen ilmoittautumisen on tapahduttava järjestäjän ilmoittamalla tavalla
järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Mikäli ilmoittautumisen
yhteydessä annetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, koetoimikunta voi
evätä koiralta osallistumisoikeuden.

9.
ARVOSTELUPERUSTEET
Hyväksytty tulos, tarkemmat arvosteluperusteet ja käyttövalioarvoon
oikeuttavat tulosrajat määritellään koelajikohtaisissa järjestämisohjeissa. FCI:n
kansainvälisten vinttikoirakokeiden maastokokeen arvosteluperusteiden
muuttuessa, vahvistetaan muutokset Kennelliitossa Vinttikoiraliiton hallituksen
esityksestä.

10.2.
Jälki-ilmoittautuminen
Jälki-ilmoittautuminen sallitaan koetoimikunnan harkinnan mukaan.
Ilmoittautumismaksu voi olla korkeampi, kuitenkin enintään kaksi kertaa
suurempi kuin kallein alkuperäinen ilmoittautumismaksu.
10.3.
Poisjäänti
Poisjäännistä on aina ilmoitettava koetoimikunnalle ennen kokeen alkua.
Jokaisesta kokeeseen ilmoitetusta koirasta on maksettava osallistumismaksu
poisjäännistä huolimatta.
11.
ARVOSTELUPERUSTEET
Hyväksytty tulos, tarkemmat arvosteluperusteet ja käyttövalioarvoon
oikeuttavat tulosrajat määritellään koelajikohtaisissa järjestämisohjeissa.
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VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa x.x.20xx
Voimassa x.x.20xx alkaen.
9.1.
Ajuekoe (VIC-A)
Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät:
Osa-alue

Maksimi pistemäärä

1. Nopeus

20

2. Innokkuus ja seuraaminen

10

3. Ketteryys

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.3.2014 alkaen
11.1.
Ajuekoe (VIC-A)
Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät:
Osa-alue

Maksimi
pistemäärä

1. Nopeus

20

10

2. Innokkuus ja
seuraaminen

10

4. Kiinniotto

20

3. Ketteryys

10

5. Yhteistoiminta

30

4. Kiinniotto

20

6. Käyttäytyminen, hihnassa

5

5. Yhteistoiminta

30

7. Käyttäytyminen, irti

5

6. Käyttäytyminen, hihnassa

5

7. Käyttäytyminen, irti

5

Yhteensä

100



Koirat juoksevat 3 koiraa käsittävinä ajueina, jotka arvostellaan.

Yhteensä

100

Koirat juoksevat 3 koiraa käsittävinä ajueina, jotka arvostellaan.
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VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa x.x.20xx
Voimassa x.x.20xx alkaen.
9.2.
Maastokoe (VIC)
Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät:
Osa-alue

Maksimi pistemäärä

1. Nopeus

20

2. Innokkuus

20

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.3.2014 alkaen
11.2.
Maastokoe (VIC)
Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät:
Osa-alue

Maksimi
pistemäärä

1. Nopeus

20

2. Innokkuus

20

3. Seuraaminen
ja ajotyöskentely

20

3. Älykkyys

20

4. Ketteryys

20

4. Ketteryys

20

5. Kestävyys

20

5. Kestävyys

20

Yhteensä

100

Yhteensä

100



Koirat arvostellaan yksilöinä, lähdöt pyritään juoksemaan pareittain.

Koirat arvostellaan yksilöinä, lähdöt pyritään juoksemaan pareittain.
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VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa x.x.20xx
Voimassa x.x.20xx alkaen.
9.3.
Näöllään ajavien koirien maastokoe (VIC-R)
Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät:
Osa-alue

Maksimi pistemäärä

1. Nopeus

20

2. Innokkuus

20

3. Seuraaminen ja
ajotyöskentely

20

4. Ketteryys

20

5. Kestävyys

20

Yhteensä

100

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.3.2014 alkaen
11.3.
Näöllään ajavien koirien maastokoe (VIC-R)
Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät:
Osa-alue

Maksimi
pistemäärä

1. Nopeus

20

2. Innokkuus

20

3. Älykkyys

20

4. Ketteryys

20

5. Kestävyys

20

Yhteensä

100



Koirat arvostellaan yksilöinä, lähdöt pyritään juoksemaan pareittain.

Koirat arvostellaan yksilöinä, lähdöt pyritään juoksemaan pareittain.

9.4.
Ratakoe (VIR)
Ratakokeet ovat koirien nopeuskilpailuja, joissa koiran tulos määräytyy joko
ajan tai sijoituksen perusteella.

11.4.
Ratakoe (VIR)
Ratakokeet ovat koirien nopeuskilpailuja, joissa koiran tulos määräytyy joko
ajan tai sijoituksen perusteella.
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VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa x.x.20xx
Voimassa x.x.20xx alkaen.
8.
KOELUOKAT JA KÄSITTEET
Koeluokat ja käsitteet määritellään koelajikohtaisissa ohjeissa.

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.3.2014 alkaen
12.
KOELUOKAT JA KÄSITTEET siirretty ohjeeseen
12.1.
Koeluokat
Koeluokat määritellään koelajikohtaisissa ohjeissa.
12.2.
Käsitteet
Kokeesta luopuminen (luopui)
Koiran omistajalla/ohjaajalla on oikeus luopua kokeesta missä vaiheessa
tahansa.
Koesuorituksen keskeyttäminen (keskeytetty)
Kokeen ylituomari tai eläinlääkäri voi keskeyttää koiran suorituksen
perustelluista syistä.
Koetuloksen mitätöinti (mitätöity)
Kokeen tuomarineuvoston tekemä ajueen koesuorituksen/tuloksen mitätöinti,
perusteena hyökkäävästi käyttäytyvä koira, kohdistuu ajueen muita koiria
kohtaan koesuorituksen aikana.
Kokeesta sulkeminen (suljettu)
Kokeen ylituomari tai eläinlääkäri voi sulkea koiran kokeesta perustelluista
syistä.
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VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa x.x.20xx
Voimassa x.x.20xx alkaen.

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.3.2014 alkaen
Koesuorituksen hylkääminen (hylätty)
Koesuorituksen hylkäämisen perusteista määrätään Vinttikoiraliiton
hyväksymissä koelajikohtaisissa ohjeissa. Kun tuomarineuvosto hylkää koiran
koesuorituksen, noudatetaan seuraavia kilpailukieltoaikoja:
•
ensimmäinen hylkääminen kilpailukauden aikana: ei kilpailukieltoa,
koira ei kuitenkaan saa osallistua enää sen päivän kokeeseen;
•
toinen hylkääminen kilpailukauden aikana: neljän (4) viikon
kilpailukielto;
•
kolmas hylkääminen kilpailukauden aikana: kahdeksan (8) viikon
kilpailukielto.
Jos koiran koesuoritus hylätään neljännen kerran kahden peräkkäisen
kilpailukauden aikana, koira menettää osallistumisoikeutensa. Sillä on
mahdollisuus saada osallistumisoikeus uudelleen, kun se on täyttänyt
osallistumisoikeuden saamiselle asetetut ehdot. Jos koira kuitenkin hylätään
tämän jälkeen neljästi, se ei enää voi saada osallistumisoikeutta.
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VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa x.x.20xx
Voimassa x.x.20xx alkaen.

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.3.2014 alkaen

10.
KOIRAN LOUKKAANTUMINEN
Aina jos on aihetta epäillä koiran loukkaantuneen, on koiran koesuoritus
välittömästi keskeytettävä ja se on vietävä eläinlääkärin tarkastettavaksi.
Eläinlääkäri päättää, voiko koira jatkaa koetta, tuomarineuvosto päättää
suorituksen arvostelusta.
Mikäli koiran suoritus joudutaan keskeyttämään loukkaantumisen tai ilmeisen
terveyteen kohdistuvan uhan takia, koiran siihen mennessä saavuttama tulos
jää voimaan.

13.
KOIRAN LOUKKAANTUMINEN
Aina jos on aihetta epäillä koiran loukkaantuneen, on koiran koesuoritus
välittömästi keskeytettävä ja se on vietävä eläinlääkärin tarkastettavaksi.
Eläinlääkäri päättää, voiko koira jatkaa koetta, tuomarineuvosto päättää
suorituksen arvostelusta.
Mikäli koiran suoritus joudutaan keskeyttämään loukkaantumisen tai ilmeisen
terveyteen kohdistuvan uhan takia, koiran siihen mennessä saavuttama tulos
jää voimaan.

11.
KOKEISIIN OSALLISTUVAN VASTUU
Koiran ohjaaja vastaa koirastaan koko koetapahtuman ajan. Kokeen järjestäjää,
koetoimikuntaa tai ketään toimihenkilöä ei voida asettaa vastuuseen koiran
ohjaajalle, koiralle tai toimihenkilölle kokeen aikana sattuneesta
onnettomuudesta, ellei voida osoittaa sen johtuvan huolimattomuudesta tai
näiden sääntöjen rikkomisesta. Koiran katoamisesta karkaamisen vuoksi ei
voida kokeen järjestäjää tai toimihenkilöä asettaa vastuuseen. Kokeen
järjestäjällä on oltava järjestäjän vastuuvakuutus.

14.
KOKEISIIN OSALLISTUVAN VASTUU
Koiran ohjaaja vastaa koirastaan koko koetapahtuman ajan. Kokeen järjestäjää,
koetoimikuntaa tai ketään toimihenkilöä ei voida asettaa vastuuseen koiran
ohjaajalle, koiralle tai toimihenkilölle kokeen aikana sattuneesta
onnettomuudesta, ellei voida osoittaa sen johtuvan huolimattomuudesta tai
näiden sääntöjen rikkomisesta. Koiran katoamisesta karkaamisen vuoksi ei
voida kokeen järjestäjää tai toimihenkilöä asettaa vastuuseen. Kokeen
järjestäjällä on oltava järjestäjän vastuuvakuutus.
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VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa x.x.20xx
Voimassa x.x.20xx alkaen.
12.
KÄYTTÄYTYMINEN KOEPAIKALLA
Kokeeseen osallistujan on noudatettava tuomareiden, eläinlääkärin ja
toimitsijoiden ohjeita ja määräyksiä. Osallistujan on esiinnyttävä
moitteettomasti koko kokeen ajan.
1.

Mikäli tuomari, toimihenkilö tai kokeeseen osallistuvan koiran
omistaja/ohjaaja käyttäytyy sopimattomasti, esim. arvostelee
palkintotuomaria, kurittaa omaa tai muiden koiraa tai toimii vilpillisesti,
tulee kokeen ylituomarin kehottaa tätä muuttamaan käytöstään tai sulkea
ao. henkilö kokeesta. Mikäli kokeesta suljetulla henkilöllä on kokeeseen
osallistuvia koiria, ne suljetaan kokeesta.

2.

Tapahtuneesta on tehtävä merkintä ylituomarin kertomukseen. Törkeät
tapaukset ovat ylituomarin tai järjestävän yhdistyksen yhdessä ylituomarin
lausunnon kanssa esitettävä Vinttikoiraliiton allitukselle toimenpiteitä
varten. Mahdollisesti kurinpidollisia toimenpiteitä vaativat tapaukset
Vinttikoiraliiton hallituksen tulee siirtää Kennelliiton asianomaisen elimen
käsiteltäväksi.

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.3.2014 alkaen
15.
KÄYTTÄYTYMINEN KOEPAIKALLA
Kokeeseen osallistujan on noudatettava tuomareiden ja toimitsijoiden ohjeita
ja määräyksiä ja esiinnyttävä moitteettomasti koko kokeen ajan.
1.

Mikäli tuomari, toimihenkilö tai kokeeseen osallistuvan koiran
omistaja/ohjaaja käyttäytyy sopimattomasti, esim. arvostelee
palkintotuomaria, kurittaa omaa tai muiden koiraa tai toimii vilpillisesti,
tulee kokeen ylituomarin kehottaa tätä muuttamaan käytöstään tai sulkea
ao. henkilö kokeesta. Mikäli kokeesta suljetulla henkilöllä on kokeeseen
osallistuvia koiria, ne suljetaan kokeesta.

2.

Tapahtuneesta on tehtävä merkintä ylituomarin kertomukseen. Törkeät
tapaukset ovat ylituomarin tai järjestävän yhdistyksen yhdessä
ylituomarin lausunnon kanssa esitettävä Vinttikoiraliiton hallitukselle
toimenpiteitä varten. Mahdollisesti kurinpidollisia toimenpiteitä vaativat
tapaukset Vinttikoiraliiton hallituksen tulee siirtää Kennelliiton
asianomaisen elimen käsiteltäväksi.
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VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa x.x.20xx
Voimassa x.x.20xx alkaen.
13.
ELÄINSUOJELU
Kokeessa on oltava eläinlääkäri, joka on läsnä koesuoritusten ajan. Eläinlääkäri
käyttää korkeinta päätösvaltaa eläinsuojelullisissa asioissa. Eläinsuojelun
periaatetta on aina kunnioitettava. Koiran terveyden ollessa uhattuna voi
ylituomari tai eläinlääkäri keskeyttää koiran koesuorituksen tai sulkea koiran
kokeesta.
14.
ANTIDOPING
Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva antidopingsääntö.

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.3.2014 alkaen
16.
KOKEIDEN TULOKSET siirretty ohjeeseen
Vastaava koetoimitsija tarkastaa kaikki tulokset ja toimittaa ne viipymättä
ylituomarin tarkastettaviksi. Ylituomari vahvistaa koepöytäkirjan
allekirjoituksellaan.
Koetoimikunnan on lähetettävä vahvistettu koepöytäkirja yhden viikon kuluessa
kokeen päättymisestä Vinttikoiraliiton kyseisen koelajin kortistonhoitajalle.
Mikäli tuloksia ei toimiteta määräysten mukaan, voi Vinttikoiraliiton hallitus
määrätä seuraamuksen järjestävälle yhdistykselle.
17.
ELÄINSUOJELU
Kokeessa on oltava eläinlääkäri, joka on läsnä koesuoritusten ajan. Eläinlääkäri
käyttää korkeinta päätösvaltaa eläinsuojelullisissa asioissa. Eläinsuojelun
periaatetta on aina kunnioitettava. Koiran terveyden ollessa uhattuna voi
ylituomari tai eläinlääkäri keskeyttää koiran koesuorituksen tai sulkea koiran
kokeesta.
18.
ANTIDOPING
Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva antidopingsääntö.
19.
KOEREKISTERI siirretty ohjeeseen
Vinttikoiraliitto pitää rekisteriä kaikista liiton koelajeihin Suomessa osallistuvista
koirista. Omistajan vaihtuessa on rekisterinhoitajalle lähetettävä todistus koiran
omistussuhteista. Lisäksi omistajan on ilmoitettava rekisterinhoitajalle
osoitteenmuutoksesta.
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VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT- esitys
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa x.x.20xx
Voimassa x.x.20xx alkaen.
15.
MUUTOKSET KOESÄÄNTÖIHIN
Muutokset näihin koesääntöihin vahvistaa Kennelliitto Vinttikoiraliiton
yleiskokouksen esityksestä. Näihin koesääntöihin liittyvät ohjeet hyväksyy
Kennelliitto Vinttikoiraliiton hallituksen esityksestä.
16.
VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.
17.
PAKOTTAVAT SYYT
Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin
osallistumista tai antaa muita niiden toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.
18.
MUUT SÄÄNNÖT JA OHJEET
Näitä koesääntöjä täydentävät Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat
säännöt ja ohjeet sekä Vinttikoirakokeiden koelajikohtaiset järjestämisohjeet ja
liitteet.

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa.
Voimassa 1.3.2014 alkaen
20.
AGRESSIIVISESTI KÄYTTÄYTYVÄ KOIRA siirretty ohjeeseen
Noudatetaan Kennelliiton kulloinkin voimassa olevaa sääntöä aggressiivisesti
käyttäytyvistä koirista tehtävistä ilmoituksista.
21.
MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN
Muutokset näihin sääntöihin vahvistaa Kennelliitto Vinttikoiraliiton
yleiskokouksen esityksestä. Näihin sääntöihin liittyvät ohjeet hyväksyy
Kennelliitto Vinttikoiraliiton hallituksen esityksestä.
22.
VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.
23.
PAKOTTAVAT SYYT
Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin
osallistumista tai antaa muita niiden toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.
24.
MUUT SÄÄNNÖT JA OHJEET
Näitä koesääntöjä täydentävät Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat
säännöt ja ohjeet sekä Vinttikoirakokeiden koelajikohtaiset järjestämisohjeet ja
liitteet.
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VOIMASSA OLEVA

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Suomen Kennelliiton valtuustossa 23.11.2013
Voimassa 1.3.2014 alkaen
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1.

KOKEIDEN TARKOITUS

Vinttikoirakokeiden tarkoituksena on näöllään ajavien koirien metsästys- ja
juoksuominaisuuksien selville saaminen jalostusta varten, juoksutoiminnan ja harrastajien
yhteistoiminnan kehittäminen sekä kilpailumahdollisuuksien tarjoaminen näihin sääntöihin
pohjautuen.
Ilmoittamalla koiransa kokeeseen, samoin kuin lupautumalla toimihenkilöksi kokeeseen,
henkilö sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
2.

KOKEEN LUONNE JA KOELAJIT
2.1.

Kokeen luonne

Vinttikoirakokeet ovat:
1.
2.
3.
4.
2.2.

Yleisiä
Yhdistysten jäsenten välisiä kokeita ja kilpailuja
Kansainvälisiä kokeita.
Erikoiskokeita ja -kilpailuja, joista määrätään erillisillä Kennelliiton tai
Vinttikoiraliiton vahvistamilla ohjeilla.
Koelajit

Kokeen järjestävän yhdistyksen tulee olla Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton jäsen.
Vinttikoirakokeiden koelajeja ovat:
Ajuekoe, VIC-A
Maastokoe, VIC
Näöllään ajavien koirien maastokoe, VIC-R
Ratakoe, VIR
Kansainväliset kokeet järjestetään FCI:n hyväksymien sääntöjen mukaan. Näissä kokeissa
jaetaan myös kansalliseen käyttövaliotulokseen oikeuttavat sertifikaatit.
3.

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN

1.

Kokeisiin saavat osallistua koirarodut, joille Kennelliitto Vinttikoiraliiton liittohallituksen
esityksestä on myöntänyt osallistumisoikeuden.

2.

Koiran on oltava merkitty FCI:n hyväksymään koirarekisteriin, rokotettu ja
tunnistusmerkitty Kennelliiton määräysten mukaisesti. Koira voi osallistua kokeeseen
aikaisintaan sinä päivänä, kun se täyttää 18 kk, paitsi Vinttikoiraliiton liittohallituksen
määrittelemät pienikokoiset rodut, joista koira voi osallistua kokeeseen aikaisintaan
sinä päivänä, kun se täyttää 15 kk.
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Koira voi osallistua veteraaniluokkaan aikaisintaan sinä päivänä kun se täyttää kuusi
(6) vuotta. Koira voi osallistua kokeisiin sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana
se täyttää kahdeksan vuotta.
3.

Kokeisiin eivät saa osallistua:








sairas koira;
kiimainen narttu
narttu 30 vrk ennen odotettua penikoimista ja 42 vrk penikoimisen jälkeen;
koira, jonka ulkomuotoa on keinotekoisesti muutettu rodun luonteen vastaisesti;
koira, jolta kokeen eläinlääkäri on evännyt osallistumisoikeuden;
koira, jonka tuomarineuvosto koeohjeiden perusteella sulkee pois kilpailusta;
koira, joka ei täytä Kennelliiton antidopingsäännön vaatimuksia.

4.

Koiralla tulee olla Vinttikoiraliiton hyväksymä voimassaoleva kilpailukirja. Koira tulee
ilmoittaa kokeeseen kilpailukirjaan merkityn omistajan nimissä.

5.

Vastaavan koetoimitsijan ja ylituomarin on tarkastettava koiran osallistumisoikeus.
Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää Vinttikoiraliiton
koekalenterissa ilmoitetulla tavalla kulloinkin voimassa olevien Kennelliiton ohjeiden
mukaisesti. Koiran omistajalle ilmoitetaan kokeeseen pääsystä viimeistään
ilmoittautumisajan päättyessä.

4.

YLEINEN JÄÄVIYSSÄÄNTÖ

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.
5.

JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN

Näitä sääntöjä noudatetaan Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton liittohallituksen myöntämissä
vinttikoirakokeissa. FCI myöntää kansainväliset kokeet, Kennelliitto myöntää viralliset
suomenmestaruuskokeet ja Vinttikoiraliiton liittohallitus myöntää muut kokeet.
Järjestämislupa voidaan evätä, mikäli samaan ajankohtaan on myönnetty Vinttikoiraliiton
jonkin koelajin suomenmestaruuskilpailu, erikoisnäyttely tai jokin muu juoksevia vinttikoiria
koskeva tapahtuma. Lupa voidaan myös evätä, mikäli kokeen moitteettomasta
järjestämisestä ei ole takeita.
6.

KOKEEN ANOMINEN
6.1.

Luvan anoja ja järjestelyistä vastaava

Kokeen järjestämisluvan anoo järjestävä yhdistys, jonka pitää olla Kennelliiton ja
Vinttikoiraliiton jäsen. Kokeen järjestelyistä vastaa järjestävän yhdistyksen nimeämä
koetoimikunta, jonka jäsenistä vähintään yhdellä tulee olla Vinttikoiraliiton liittohallituksen
myöntämä vastaavan koetoimitsijan pätevyys. Koetoimikunnassa tulee olla
kilpailunjohtaja, jolla tulee olla kyseisen koelajin palkintotuomarin pätevyys.
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6.2.

Anomisen määräaika

Kokeet on anottava Kennelliiton kulloinkin määräämänä aikana.
6.3.

Anomuksen sisältö

Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kokeen nimi, koelaji ja luonne,
osanottorajoitukset, koeaika ja -paikka, koeluokat, osanottomaksun suuruus sekä kenelle
ja mihin mennessä ilmoittautuminen ja osanottomaksu suoritetaan, tehtävään lupautunut
ylituomari, hänen varahenkilönsä, kilpailunjohtaja sekä vastaava koetoimitsija.
6.4.

Anomuksen osoittaminen

Anomus osoitetaan Vinttikoiraliitolle sen määräämällä tavalla.
6.5.

Kokeesta ilmoittaminen / tiedottaminen

Vinttikoiraliitto toimittaa tiedot myöntämistään kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi.
7.

YLEINEN KOKEIDEN AJANKOHDAN SIIRTO TAI PERUUTTAMINEN

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.
8.

YLITUOMARI JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ

Ylituomarin ja hänen varahenkilönsä on oltava Kennelliiton pätevöimiä ko. koelajin
ylituomareita, joilla on voimassa oleva arvosteluoikeus. Ylituomarin on oltava Kennelliiton
sekä Vinttikoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen.
9.

PALKINTOTUOMARIT

Palkintotuomarin on oltava Vinttikoiraliiton pätevöimä ko. koelajin tuomari, jolla on
voimassa oleva arvosteluoikeus. Palkintotuomarin on oltava Kennelliiton sekä
Vinttikoiraliiton
jäsenyhdistyksen
jäsen.
Vinttikoiraliitto
tarkastaa
ulkomaisten
palkintotuomareiden arvosteluoikeuden.
10.
10.1.

ILMOITTAUTUMINEN KOKEESEEN JA SIITÄ POISJÄÄMINEN
Ilmoittautuminen

Kokeeseen ilmoittautumisen on tapahduttava järjestäjän ilmoittamalla tavalla järjestäjän
ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot
ovat virheellisiä tai puutteellisia, koetoimikunta voi evätä koiralta osallistumisoikeuden.
10.2.

Jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuminen sallitaan koetoimikunnan harkinnan mukaan. Ilmoittautumismaksu
voi olla korkeampi, kuitenkin enintään kaksi kertaa suurempi kuin kallein alkuperäinen
ilmoittautumismaksu.
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10.3.

Poisjäänti

Poisjäännistä on aina ilmoitettava koetoimikunnalle ennen kokeen alkua. Jokaisesta
kokeeseen ilmoitetusta koirasta on maksettava osallistumismaksu poisjäännistä
huolimatta.
11.

ARVOSTELUPERUSTEET

Hyväksytty tulos, tarkemmat arvosteluperusteet ja käyttövalioarvoon oikeuttavat tulosrajat
määritellään koelajikohtaisissa järjestämisohjeissa.
11.1.

Ajuekoe (VIC-A)

Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät:
Osa-alue

Maksimi
pistemäärä

1. Nopeus

20

2. Innokkuus ja
seuraaminen

10

3. Ketteryys

10

4. Kiinniotto

20

5. Yhteistoiminta

30

6. Käyttäytyminen, hihnassa

5

7. Käyttäytyminen, irti

5

Yhteensä

100

Koirat juoksevat 3 koiraa käsittävinä ajueina, jotka arvostellaan.
11.2.

Maastokoe (VIC)

Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät:
Osa-alue

Maksimi
pistemäärä

1. Nopeus

20

2. Innokkuus

20

3. Älykkyys

20

4. Ketteryys

20

5. Kestävyys

20

Yhteensä

100

Koirat arvostellaan yksilöinä, lähdöt pyritään juoksemaan pareittain.
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11.3.

Näöllään ajavien koirien maastokoe (VIC-R)

Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät:
Osa-alue

Maksimi
pistemäärä

1. Nopeus

20

2. Innokkuus

20

3. Älykkyys

20

4. Ketteryys

20

5. Kestävyys

20

Yhteensä

100

Koirat arvostellaan yksilöinä, lähdöt pyritään juoksemaan pareittain.
11.4.

Ratakoe (VIR)

Ratakokeet ovat koirien nopeuskilpailuja, joissa koiran tulos määräytyy joko ajan tai
sijoituksen perusteella.
12.
12.1.

KOELUOKAT JA KÄSITTEET
Koeluokat

Koeluokat määritellään koelajikohtaisissa ohjeissa.
12.2.

Käsitteet

Kokeesta luopuminen (luopui)
Koiran omistajalla/ohjaajalla on oikeus luopua kokeesta missä vaiheessa tahansa.
Koesuorituksen keskeyttäminen (keskeytetty)
Kokeen ylituomari tai eläinlääkäri voi keskeyttää koiran suorituksen perustelluista syistä.
Koetuloksen mitätöinti (mitätöity)
Kokeen tuomarineuvoston tekemä ajueen koesuorituksen/tuloksen mitätöinti, perusteena
hyökkäävästi käyttäytyvä koira, kohdistuu ajueen muita koiria kohtaan koesuorituksen
aikana.
Kokeesta sulkeminen (suljettu)
Kokeen ylituomari tai eläinlääkäri voi sulkea koiran kokeesta perustelluista syistä.
Koesuorituksen hylkääminen (hylätty)
Koesuorituksen hylkäämisen perusteista määrätään Vinttikoiraliiton hyväksymissä
koelajikohtaisissa ohjeissa. Kun tuomarineuvosto hylkää koiran koesuorituksen,
noudatetaan seuraavia kilpailukieltoaikoja:
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 ensimmäinen hylkääminen kilpailukauden aikana: ei kilpailukieltoa, koira ei
kuitenkaan saa osallistua enää sen päivän kokeeseen;
 toinen hylkääminen kilpailukauden aikana: neljän (4) viikon kilpailukielto;
 kolmas hylkääminen kilpailukauden aikana: kahdeksan (8) viikon kilpailukielto.
Jos koiran koesuoritus hylätään neljännen kerran kahden peräkkäisen kilpailukauden
aikana, koira menettää osallistumisoikeutensa. Sillä on mahdollisuus saada
osallistumisoikeus uudelleen, kun se on täyttänyt osallistumisoikeuden saamiselle asetetut
ehdot. Jos koira kuitenkin hylätään tämän jälkeen neljästi, se ei enää voi saada
osallistumisoikeutta.
13.

KOIRAN LOUKKAANTUMINEN

Aina jos on aihetta epäillä koiran loukkaantuneen, on koiran koesuoritus välittömästi
keskeytettävä ja se on vietävä eläinlääkärin tarkastettavaksi. Eläinlääkäri päättää, voiko
koira jatkaa koetta, tuomarineuvosto päättää suorituksen arvostelusta.
Mikäli koiran suoritus joudutaan keskeyttämään loukkaantumisen tai ilmeisen terveyteen
kohdistuvan uhan takia, koiran siihen mennessä saavuttama tulos jää voimaan.
14.

KOKEISIIN OSALLISTUVAN VASTUU

Koiran ohjaaja vastaa koirastaan koko koetapahtuman ajan. Kokeen järjestäjää,
koetoimikuntaa tai ketään toimihenkilöä ei voida asettaa vastuuseen koiran ohjaajalle,
koiralle tai toimihenkilölle kokeen aikana sattuneesta onnettomuudesta, ellei voida osoittaa
sen johtuvan huolimattomuudesta tai näiden sääntöjen rikkomisesta. Koiran katoamisesta
karkaamisen vuoksi ei voida kokeen järjestäjää tai toimihenkilöä asettaa vastuuseen.
Kokeen järjestäjällä on oltava järjestäjän vastuuvakuutus.
15.

KÄYTTÄYTYMINEN KOEPAIKALLA

Kokeeseen osallistujan on noudatettava tuomareiden ja toimitsijoiden ohjeita ja
määräyksiä ja esiinnyttävä moitteettomasti koko kokeen ajan.
1.

Mikäli tuomari, toimihenkilö tai kokeeseen osallistuvan koiran omistaja/ohjaaja
käyttäytyy sopimattomasti, esim. arvostelee palkintotuomaria, kurittaa omaa tai
muiden koiraa tai toimii vilpillisesti, tulee kokeen ylituomarin kehottaa tätä
muuttamaan käytöstään tai sulkea ao. henkilö kokeesta. Mikäli kokeesta suljetulla
henkilöllä on kokeeseen osallistuvia koiria, ne suljetaan kokeesta.

2.

Tapahtuneesta on tehtävä merkintä ylituomarin kertomukseen. Törkeät tapaukset
ovat ylituomarin tai järjestävän yhdistyksen yhdessä ylituomarin lausunnon kanssa
esitettävä Vinttikoiraliiton liittohallitukselle toimenpiteitä varten. Mahdollisesti
kurinpidollisia toimenpiteitä vaativat tapaukset Vinttikoiraliiton liittohallituksen tulee
siirtää Kennelliiton asianomaisen elimen käsiteltäväksi.
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16.

KOKEIDEN TULOKSET

Vastaava koetoimitsija tarkastaa kaikki tulokset ja toimittaa ne viipymättä ylituomarin
tarkastettaviksi. Ylituomari vahvistaa koepöytäkirjan allekirjoituksellaan.
Koetoimikunnan on lähetettävä vahvistettu koepöytäkirja yhden viikon kuluessa kokeen
päättymisestä Vinttikoiraliiton kyseisen koelajin kortistonhoitajalle.
Mikäli tuloksia ei toimiteta määräysten mukaan, voi Vinttikoiraliiton liittohallitus määrätä
seuraamuksen järjestävälle yhdistykselle.
17.

ELÄINSUOJELU

Kokeessa on oltava eläinlääkäri, joka on läsnä koesuoritusten ajan. Eläinlääkäri käyttää
korkeinta päätösvaltaa eläinsuojelullisissa asioissa. Eläinsuojelun periaatetta on aina
kunnioitettava. Koiran terveyden ollessa uhattuna voi ylituomari tai eläinlääkäri keskeyttää
koiran koesuorituksen tai sulkea koiran kokeesta.
18.

ANTIDOPING

Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva antidopingsääntö.
19.

KOEREKISTERI

Vinttikoiraliitto pitää rekisteriä kaikista liiton koelajeihin Suomessa osallistuvista koirista.
Omistajan vaihtuessa on rekisterinhoitajalle lähetettävä todistus koiran omistussuhteista.
Lisäksi omistajan on ilmoitettava rekisterinhoitajalle osoitteenmuutoksesta.
20.

AGRESSIIVISESTI KÄYTTÄYTYVÄ KOIRA

Noudatetaan Kennelliiton kulloinkin voimassa
käyttäytyvistä koirista tehtävistä ilmoituksista.
21.

olevaa

sääntöä

aggressiivisesti

MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN

Muutokset näihin sääntöihin vahvistaa Kennelliitto Vinttikoiraliiton yleiskokouksen
esityksestä. Näihin sääntöihin liittyvät ohjeet hyväksyy Kennelliitto Vinttikoiraliiton
liittohallituksen esityksestä.
22.

VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.
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23.

PAKOTTAVAT SYYT

Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin osallistumista tai
antaa muita niiden toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.
24.

MUUT SÄÄNNÖT JA OHJEET

Näitä koesääntöjä täydentävät Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja
ohjeet sekä Vinttikoirakokeiden koelajikohtaiset järjestämisohjeet ja liitteet.
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KEVÄTKOKOUS
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PÖYTÄKIRJANOTE

SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Aika:

16.3.2019 klo 12.30

Paikka:

Mustialan Kievari & Wanha Viljamakasiini, Renkituvantie 10, 31310 Mustiala
Wanhan opiston auditorio

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1§

Tarkastetaan kokousedustajien valtakirjat
Tarkastettiin kokousedusedustajien valtakirjat ja merkittiin jäsenyhdistysten
äänimäärät edustajaluetteloon.

2§

Liittohallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
Liittohallituksen puheenjohtaja Maria Stenberg avasi kokouksen klo 12.35.

3§

Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin esityslista seuraavin lisäyksin:
18.1 Vinttikoiraliiton pääerikoisnäyttely 2019

4§

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Maria Stenberg.

5§

Äänimäärien tarkastus (LIITE 1)
Kevätkokouksessa oli edustettuna 17 jäsenyhdistystä 57 kokousedustajan
toimesta. Todettiin kevätkokouksen kokonaisäänimääräksi 2 669 ääntä.

6§

Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2)
ääntenlaskijaa
Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Laura Valkama sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Jari Hänninen ja Paula Virta.

7§

Todetaan kokouksen laillisuus
Kokouskutsu lähetettiin jäsenyhdistyksille sähköpostitse ja postitse 19.2.2019.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

17§

Vinttikoirakokeiden koesääntöuudistus 2020 (LIITE 6)
Kilpailuvaliokunnan ja sääntötoimikunnan puheenjohtaja Tiina Sarjanen esitteli
sääntöuudistuksen taustoja ja esitystä vinttikoirakokeiden uusiksi koesäännöiksi.
Päätös: Hyväksyttiin sääntöesitys. Koesäännöt siirtyvät Kennelliiton valtuuston
käsiteltäväksi ja astuvat voimaan aikaisintaan 1.1.2020.
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KEVÄTKOKOUS

PÖYTÄKIRJANOTE

19§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.07.

Suomen Vinttikoiraliitto ry:n puolesta pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Laura Valkama
sihteeri
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