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Vinttikoirakokeiden	  Sääntöjen	  ja	  järjestämisohjeiden	  liitteiden	  muutokset	  2015	  
	  
LIITE	  1	   Vinttikoiraliiton	  toimihenkilöiden	  	  koulutus-‐	  ja	  pätevöimisohjeet	  
	  
Muutetut	  kohdat	  
	  

Vinttikoiraliiton	  toimihenkilöiden	  	  koulutus-‐	  ja	  pätevöimisohjeet	  
-‐ lisätty	  toinen	  kappale,	  joka	  määrittää	  pätevöityvän	  henkilön	  vähimmäisiän	  

1. Kilpailutoimitsijat	  
-‐ Maasto-‐	  ja	  ajuekokeet:	  poistettu	  ratamestari,	  poistettu	  vetolaitteenohjaaja,	  tilalle	  lisätty	  vetolaittenohjaaja-‐

ratamestari;	  tämä	  vastaa	  ohjeen	  kohtaa	  vetolaitteenohjaaja-‐ratamestari	  
2. Vinttikoirakokeiden	  palkintotuomarikokelaan	  tehtävät	  ja	  pätevöinti	  

Palkintotuomarikokelaan	  kokelastehtävät	  ja	  pätevyysvaatimukset	  koelajeittain	  
Maastokokeen	  (VIC)	  kokelastehtävät	  
kohta	  Ratamestari:	  lisätty	  sanat;	  ja	  lähettäjä,	  lisäksi	  viimeiseksi	  lauseeksi	  tähän	  kohtaa;	  sekä	  lähettäjän	  tehtävän	  

3. Ylituomarit	  
-‐ lisätty	  ensimmäinen	  kappale:	  määritelty	  ylituomariennakkovalmennuskurssi,	  SVKL	  valitsee	  ja	  kutsuu	  

ehdokkaat	  kurssille	  
-‐ kappalejakoa	  selkeytetty	  
-‐ kappale	  kaksi:	  muutettu	  sanan	  hakeutuvan	  tilalle	  valitun	  

4. Mittamiehet	  
-‐ lisätty	  täsmennykseksi	  ensimmäiseen	  kappaleeseen	  kolmanteen	  lauseeseen	  sana	  virallinen.	  

5. Kilpailutoimitsijoiden	  tehtäviin	  pätevöinti	  
Vinttikoirien	  maastokokeen	  lähettäjäkokelaan	  tehtävät	  ja	  pätevöinti	  
-‐ kohta	  2	  /	  Tarkista	  koiran	  kilpailuvarustus	  (liite7)	  ensimmäinen	  kappale:	  poistettu	  sanat;	  ja	  kaulapannan	  

(liitteestä	  7	  poistettu	  kaulapannat,	  koirat	  juoksevat	  ilman	  pantaa)	  
6. Vinttikoirakokeiden	  palkintotuomarikokelaan	  tehtävät	  ja	  pätevöinti	  

-‐ lisätty	  pätevöitymisohjeen	  loppuun:	  Palkintotuomareiden	  jatko-‐	  ja	  täydennyskoulutus,	  Tuomarioikeuksien	  
palautuminen	  ja	  Jatko-‐	  ja	  täydennyskoulutuksen	  järjestäminen	  

7. Ohjeita	  ylituomarin	  kokelastehtävän	  suorittamiseen	  
-‐ kohta	  3.	  kokeen	  aikana	  kokelas:	  poistettiin	  viimeinen	  kohta;	  vahvistaa	  sertifikaatit	  
-‐ kohta	  4.	  kokeen	  päätteeksi	  kokelas:	  lisättiin	  toiseen	  kohtaan;	  ja	  sertifikaatit	  

	  
LIITE	  2	   Eläinlääkärin	  tehtävät	  vinttikoirakokeissa	  
	  
Muutetut	  kohdat	  
	  

1. Eläinlääkärin	  tehtävät	  
-‐ lisätty	  kappale	  10	  määrittämään	  tarkemmin	  eläinlääkärin	  raportointi	  velvollisuutta	  

	  
LIITE	  3	   Mittausohje	  
	  
Muutetut	  kohdat	  
	  

1. kohta	  9.	  Mittauspöytäkirjojen	  toimitus	  rata-‐	  ja	  maastorekisterinpitäjälle	  
-‐ lisätty	  viimeinen	  lause	  määrittämään	  miten	  toimitaan	  mikäli	  koiran	  korkeus	  uusintamittauksessa	  poikkeaa	  

huomattavasti	  ensimmäisestä	  mittauksesta	  
	  
LIITE	  4	   Arvokilpailut	  
	  
Muutetut	  kohdat	  taulukkoon	  
	  

1. Maastokoe,	  Veteraanimestaruus	  
-‐	  tarkennettu	  tekstiin	  koiran	  ikä	  määritelmä	  osallistumisoikeuden	  rajoitukset	  kohtaan	  

2. Suomen	  Maastomestaruus	  sekä	  Suomen	  Vinttikoiraliiton	  Maastomestaruus	  
-‐ näihin	  kohtiin	  tarkennettu	  osallistumisen	  rajoitukset	  kohtaan	  mitä/mistä	  koemuodosta	  tuloksia	  vaaditaan	  ja	  

milloin	  osallistumisoikeus	  tarkistetaan	  
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3. Ratakoe,	  Tähtisprintteri	  ja	  Juoksukuninkuus	  
-‐ näihin	  kohtiin	  tarkennettu	  osallistumisen	  rajoitukset	  kohtaan	  milloin	  osallistumisoikeus	  tarkistetaan	  

4. Ratakoe,	  Veteraanimestaruus	  
-‐	  tarkennettu	  tekstiin	  koiran	  ikä	  määritelmä	  osallistumisoikeuden	  rajoitukset	  kohtaan	  

5. Suomen	  Ratamestaruus	  sekä	  Suomen	  Vinttikoiraliiton	  Ratamestaruus	  
-‐ näihin	  kohtiin	  tarkennettu	  osallistumisen	  rajoitukset	  kohtaan	  mitä/mistä	  koemuodosta	  tuloksia	  vaaditaan	  ja	  

milloin	  osallistumisoikeus	  tarkistetaan	  
	  

6. Lisätty	  Suomen	  Ajuemestaruus	  ja	  Suomen	  Vinttikoiraliiton	  Ajuemestaruus	  
-‐ määritetty	  ajuemäärät,	  osallistumisen	  rajoitukset	  ja	  manttelit	  
-‐ näihin	  kohtiin	  tarkennettu:	  osallistumisen	  rajoitukset	  kohtaan	  mitä/mistä	  koemuodosta	  tuloksia	  vaaditaan	  ja	  

milloin	  osallistumisoikeus	  tarkistetaan	  
	  
LIITE	  5	   Rotumäärittely	  
	  
Muutetut	  kohdat	  
	  

1. Pienikokoiset	  rodut	  
-‐ muutettu	  portugalinpodengo	  kokomääritelmässä	  sana	  keskisuuri	  sanaan	  keskikokoinen	  

	  
LIITE	  6	   Kilpailukirjat	  
	  
Muutetut	  kohdat	  
	  

1. Ratakoe	  
-‐ lisätty	  kilpailukirja	  anomuksen	  liitteisiin	  vaatimus	  omistajatodistuksesta	  
-‐ Koejuoksu	  kohdan	  toiseen	  kappaleeseen	  määritelty	  mistä	  kopista	  koejuoksukoira	  lähtee	  mikäli	  koiria	  on	  vain	  

yksi	  koejuoksukoiran	  lisäksi.	  
	  

2. Maastokoe	  ja	  näöllään	  ajavien	  koirien	  maastokoe	  
-‐ lisätty	  kilpailukirja	  anomuksen	  liitteisiin	  vaatimus	  omistajatodistuksesta	  
-‐ lisätty	  kolmanteen	  kappaleeseen	  miten	  koejuoksuvaatimus	  kirjataan	  kilpailukirjaan	  

	  
LIITE	  7	   Kilpailuvarustus	  
	  
Muutetut	  kohdat	  
	  

1. Kilpailuvarustus	  maastokokeessa	  
-‐ ensimmäiseen	  kappaleeseen	  lisätty	  määritelmä	  siitä,	  että	  koirat	  juoksevat	  ilman	  pantaa,	  lähetyshihnaa	  

voidaan	  kuitenkin	  käyttää	  
-‐ ensimmäinen	  kappale;	  poistettu	  lause	  pannan	  sallimisesta.	  

2. Kilpailuvarustus	  ajuekokeessa	  
-‐ ensimmäiseen	  kappaleeseen	  lisätty	  määritelmä	  siitä,	  että	  koirat	  juoksevat	  ilman	  pantaa,	  lähetyshihnaa	  

voidaan	  kuitenkin	  käyttää	  
-‐ ensimmäinen	  kappale;	  poistettu	  lause	  pannan	  sallimisesta.	  

3. Kilpailuvarustus	  ratakokeessa	  
-‐ ensimmäiseen	  kappaleeseen	  lisätty	  määritelmä	  siitä,	  että	  koirat	  juoksevat	  ilman	  pantaa	  

4. Hyväksytyt	  kuonokopat	  
-‐ lisätty	  viimeiseen	  kappaleeseen	  määritelmä	  aussikopan	  niskalenkissä	  sallitusta	  pikalukosta	  ja	  

solkikiinnityksestä,	  sekä	  määritetty	  että	  kiinnityshihnojen	  tulee	  olla	  joustamattomia	  
5. Kuonokoppien	  yleismallit	  

-‐ poistettu	  kohdasta	  1.	  määritelmä	  juotosseoksen	  aine	  pitoisuuksista	  
-‐ lisätty	  kohtaan	  1.	  määritelmä	  millaisia	  liitosten	  tulee	  olla	  ja	  esimerkki	  juotosaineesta	  
-‐ lisätty	  kohtaan	  1.	  määritelmä	  tinajuotosten	  riittämättömyydestä	  

6. Hyväksytyt	  kaulapantamallit	  ja	  Kielletyt	  pannat	  
-‐ poistettiin	  määritelmät	  kaulapannoista,	  jatkossa	  koirat	  juoksevat	  ilman	  pantaa	  

	  
LIITE	  8	   Käyttövaliotulosrajat	  
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Ei	  muutoksia	  tähän	  liitteeseen.	  
	  
	  
LIITE	  9	   Luokittelupisteet	  	  
	  
Muutetut	  kohdat	  
	  

1. Taulukon	  sarake	  ”Lähdön	  luonne”	  
-‐ määritelty	  tarkemmin	  milloin	  koirat	  saavat	  pisteitä	  A-‐finaali	  rivien	  mukaisesti	  

2. Taulukon	  sarakkeet	  ”Koiran	  sijoitus	  lähdössä”	  
-‐ muutettu	  pisteytys	  taulukossa	  

3. Pistemääritykset	  taulukon	  alla	  
-‐ poistettu	  kohdasta	  DISKVALIFIOINTI	  lause	  merkintä	  sijoitukseen	  NOLLA	  (0)	  
-‐ poistettu	  kohdasta	  KESKEYTYS	  lause	  merkintä	  sijoitukseen	  VIIVA	  (-‐)	  
-‐ 	  

LIITE	  10	   Widerkoe	  
	  
Ei	  muutoksia	  tähän	  liitteeseen.	  
	  
LIITE	  11	   Ohje	  ajanotosta	  vinttikoirien	  ratakokeissa	  
	  
Muutetut	  kohdat	  
	  

1. Yleistä	  
-‐ kappale	  1.	  poistettu	  tarkka	  määritelmä	  varajärjestelmästä	  
-‐ kappale	  1.	  määritelty,	  että	  ajanotto	  tulee	  varmistaa	  käsiajanotolla	  
-‐ kappale	  2.	  poistettu	  sana	  täysin	  

2. Ajanottopäällikkö	  
-‐ kappale	  1.	  muutettu	  sanamuotoja	  selkeämmäksi	  
-‐ kappale	  2.	  poistettu	  sana	  pätevöity,	  ajanottajille	  ei	  ole	  pätevyyttä	  
-‐ kappale	  2.	  poistettu	  sanat	  tai	  ajanottaja,	  vastaa	  nyt	  määritelmää	  siitä	  kuka	  määrittää	  ajat	  ja	  sijoitukset	  
-‐ kappale	  3.	  määritetty	  tarkemmin	  käsiajanottajien	  vähimmäismäärä	  ja	  poistettu	  lause	  liittyen	  

pätevöitymiseen	  
-‐ kappale	  3.	  Muutettu	  viimeiseen	  lauseeseen	  sanan	  käsiajanottajan	  tilalle	  monikko	  käsiajanottajien	  

3. Automaattinen	  ajanotto	  
-‐ kappale	  2.	  muutettu	  sanan	  kursorilla	  tilalle	  sana	  sähköinen	  maaliviiva	  
-‐ kappale	  2.	  lisätty	  viimeiseksi	  lauseeksi	  määritelmä	  kauanko	  maalikamerakuvia	  tulee	  säilyttää	  
-‐ kappale	  3.	  ja	  4.	  kirjoitettu	  uudestaan	  selkeämmäksi	  

	  
LIITE	  12	   Suomi-‐Cup	  –	  kutusmenettely	  
	  
Muutetut	  kohdat	  
	  

1. Kappale	  4	  
-‐ tarkennettiin	  kappaleeseen	  4	  miten	  toimitaan	  kutsuttavien	  tasapistetilanteessa	  
-‐ lisättiin	  	  tarkennus	  suluissa	  (SMM	  ja	  SVKLMM)	  

	  
LIITE	  13	   Suomenmestaruuskokeiden	  järjestämisohje	  
	  
Muutetut	  kohdat	  
	  

1. Kaikkia	  koelajeja	  koskevat	  koirakohtaiset	  tulosvaatimukset	  ja	  –rajoitukset	  
-‐ Ensimmäinen	  kappale:	  tarkennettu,	  että	  osallistumisoikeuteen	  edellytetty	  tulos	  pitää	  olla	  ko.	  koelajista,	  

tarkennettu	  myös;	  Hylkäys	  osallistumisoikeuden	  tarkistamisen	  jälkeen	  estää	  koiran	  osallistumisen.	  
-‐ toinen	  kappale:	  lisätty	  tämä	  kappale	  selventämään	  milloin	  osallistumisoikeus	  tarkistetaan.	  

2. Suomenmaastomestaruuskoe	  ja	  näöllään	  ajavien	  koirien	  Suomenmaastomestaruuskoe	  
Koiramäärät	  koeluokissa	  sekä	  niihin	  liittyvät	  rajoitukset	  ja	  määräykset	  
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-‐ neljäs	  kappale,	  lisätty:	  tai	  SVKLMM-‐tittelinsä	  
-‐ loppuun	  lisätty	  uusi	  kohta:	  SM-‐koeraportti	  ja	  sen	  toimittaminen	  

	  

3. Suomenajuemestaruuskoe	  
-‐ loppuun	  lisätty	  uusi	  kohta:	  SM-‐koeraportti	  ja	  sen	  toimittaminen	  

4. Suomenratamestaruuskoe	  
Koiramäärät	  koeluokissa	  sekä	  niihin	  liittyvät	  rajoitukset	  ja	  määräykset	  
-‐ neljäs	  kappale,	  lisätty:	  tai	  SVKLRM	  –tittelinsä	  

Juoksutapa	  

-‐ ensimmäinen	  kappale:	  poistettu	  lause	  poikkeuksesta	  ja	  määritelmästä	  ettei	  välieriä	  juosta.	  Lisätty	  tähän	  
tilalle	  määritelmä	  välierien	  koiramäärästä.	  

-‐ 3-‐5	  kappaleisiin	  korjattu	  koiramäärät:	  7-‐12	  (aiemmin	  7-‐11),	  	  13-‐18	  (aiemmin	  13-‐17),	  19	  (aiemmin	  18)	  
-‐ kappaleeseen	  4	  muutettu	  alkuerälähtöjen	  määräksi	  4-‐5	  
-‐ lisätty	  kappale	  6:	  määritelmä	  tarpeettomien	  välierien	  järjestämisestä	  	  ja	  lisätty	  esimerkkitapaus	  milloin	  

välieriä	  ei	  järjestetä.	  
-‐ lisätty	  kappale	  8:	  ohje	  miten	  toimitaan	  kokeesta	  poisjääntitapauksissa	  alkuerien	  suhteen	  
-‐ tarkennettu	  taulukkoon	  koeluokan	  4-‐6	  kohdalle,	  että	  kyse	  on	  finaalista	  eikä	  A-‐finaalista	  
-‐ korjattu	  koiramäärät	  taulukkoon	  
-‐ loppuun	  lisätty	  uusi	  kohta:	  SM-‐koeraportti	  ja	  sen	  toimittaminen	  

	  
LIITE	  14	   Turvallisuusohjeet	  ja	  pelastussuunnitelma	  
	  
Muutetut	  kohdat	  
	  

1. Järjestäjän	  velvollisuudet	  
-‐ poistettu	  viidennestä	  kohdasta	  määritelmä	  lomakkeiden	  löytymisestä	  SVKL:n	  sivuilta	  
-‐ poistettu	  seitsemäs	  kohta;	  määritelmä	  lomakkeiden	  löytymisestä	  SVKL:n	  sivuilta	  

	  
LIITE	  15	   Suomen	  Vinttikoiraliiton	  koetoiminta,	  koulutusorganisaatio	  
	  
Muutetut	  kohdat	  
	  

1. Vastuualueet	  eri	  kokelastehtävissä:	  
-‐ lisätty	  ensimmäiseksi	  kohdaksi	  määritelmä	  kuka	  hyväksyy	  pätevöityvien	  kilpailutoimitsijoiden	  

kokelastehtävät	  
-‐ muutettu	  viimeistä	  kohtaa	  ylituomarin	  näyttökokeen	  valvomisesta	  ja	  hyväksymisestä	  
	  


