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SUOMENMESTARUUSKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa

 

Kaikkia koelajeja koskevat koirakohtaiset tulosvaatimukset ja 

Kokeeseen osallistuvan koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin. Kokeeseen voidaan ilmoittaa 

koira, jonka viimeinen tulos on hyväksytty samalla kilpailukaudella.  

katsotaan myös käsiajanotolla saatu aika ja tulos ilman aikaa. 

osallistumisen. 

 

SUOMENMAASTOMESTARUUSKOE JA NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN SUOMENMAASTOMESTARUUSKOE

Koiramäärät koeluokissa sekä niihin liittyvät rajoitukset ja määräykset

• Koeluokka voidaan järjestää vain jos siinä on vähintään neljä (4) osallistujaa.

• Suomen maastomestaruus (SMM)

osallistujaa.  

• Jos koeluokassa on osallistujia vähemmän kuin kuusi (6), kilpaillaan Suomen Vint

maastomestaruudesta (SVKLMM). Mitattavien rotujen ylikorkeat koirat kilpailevat aina Suomen 

Vinttikoiraliiton maastomestaruudesta (SVKLMM).

• Urokset ja nartut juoksevat omissa koeluokissaan, mikäli rodun koeluokkaan osallistuu vähintään kuusi 

(6) urosta ja kuusi (6) narttua. Koeluokille jaetaan omat SMM

• Hyväksytyn tuloksen (50 % maksimipistemäärästä) alkuerästä saavuttaneet koirat pääsevät finaaliin.

• Koiran tulee saavuttaa hyväksytty koetulos (50 % maksimipistemäärästä), jotta SMM

titteli voidaan jakaa. 

Koemaastolle asetettavat vaatimukset

• Käytettävissä olevan maaston tulee olla SM

liian pienen koealueen käyttöä.

SUOMENAJUEMESTARUUSKOE 

Ajuemäärä koeluokassa sekä siihen

• Koeluokka voidaan järjestää vain, jos siinä on vähintään neljä (4) ajuetta.

• Suomen ajuemestaruus (SAM)

• Jos ajueita on koeluokassa vähemmän 

ajuemestaruudesta (SVKLAM).

• Hyväksytyn tuloksen (50 % maksimipistemäärästä) alkuerästä saavuttaneet ajueet pääsevät finaaliin.

• Ajueen tulee saavuttaa hyväksytty koetulos (50 % maksimipistemäärästä), jot

titteli voidaan jakaa. 

Koemaastolle asetettavat vaatimukset

• Käytettävissä olevan maaston tulee olla SM

liian pienen koealueen käyttöä.
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SUOMENMESTARUUSKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE
Kennelliitossa 30.5.2013, voimassa 1.3.2014 alkaen.

Kaikkia koelajeja koskevat koirakohtaiset tulosvaatimukset ja -rajoitukset 

Kokeeseen osallistuvan koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin. Kokeeseen voidaan ilmoittaa 

koira, jonka viimeinen tulos on hyväksytty samalla kilpailukaudella.  Ratakokeista hyväksytyksi tulokseksi 

aika ja tulos ilman aikaa. Hylkäys ilmoittautumisen jälkeen estää koiran 

SUOMENMAASTOMESTARUUSKOE JA NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN SUOMENMAASTOMESTARUUSKOE

Koiramäärät koeluokissa sekä niihin liittyvät rajoitukset ja määräykset 

voidaan järjestää vain jos siinä on vähintään neljä (4) osallistujaa. 

Suomen maastomestaruus (SMM)-titteli voidaan jakaa, kun koeluokassa on vähintään kuusi (6) 

Jos koeluokassa on osallistujia vähemmän kuin kuusi (6), kilpaillaan Suomen Vint

maastomestaruudesta (SVKLMM). Mitattavien rotujen ylikorkeat koirat kilpailevat aina Suomen 

Vinttikoiraliiton maastomestaruudesta (SVKLMM). 

Urokset ja nartut juoksevat omissa koeluokissaan, mikäli rodun koeluokkaan osallistuu vähintään kuusi 

(6) urosta ja kuusi (6) narttua. Koeluokille jaetaan omat SMM-tittelinsä. 

Hyväksytyn tuloksen (50 % maksimipistemäärästä) alkuerästä saavuttaneet koirat pääsevät finaaliin.

Koiran tulee saavuttaa hyväksytty koetulos (50 % maksimipistemäärästä), jotta SMM

Koemaastolle asetettavat vaatimukset 

Käytettävissä olevan maaston tulee olla SM-kokeiden arvolle riittävä, kokeen ylituomarin ei tule sallia 

liian pienen koealueen käyttöä. 

siihen liittyvät rajoitukset ja määräykset 

Koeluokka voidaan järjestää vain, jos siinä on vähintään neljä (4) ajuetta. 

Suomen ajuemestaruus (SAM)-titteli voidaan jakaa, kun koeluokassa on vähintään kuusi (6) ajuetta.

Jos ajueita on koeluokassa vähemmän kuin kuusi (6), kilpaillaan Suomen Vinttikoiraliiton 

ajuemestaruudesta (SVKLAM). 

Hyväksytyn tuloksen (50 % maksimipistemäärästä) alkuerästä saavuttaneet ajueet pääsevät finaaliin.

Ajueen tulee saavuttaa hyväksytty koetulos (50 % maksimipistemäärästä), jot

Koemaastolle asetettavat vaatimukset 

Käytettävissä olevan maaston tulee olla SM-kokeiden arvolle riittävä, kokeen ylituomarin ei tule sallia 

liian pienen koealueen käyttöä. 
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SUOMENMESTARUUSKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE 
, voimassa 1.3.2014 alkaen. 

Kokeeseen osallistuvan koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin. Kokeeseen voidaan ilmoittaa 

Ratakokeista hyväksytyksi tulokseksi 

Hylkäys ilmoittautumisen jälkeen estää koiran 

SUOMENMAASTOMESTARUUSKOE JA NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN SUOMENMAASTOMESTARUUSKOE 

titteli voidaan jakaa, kun koeluokassa on vähintään kuusi (6) 

Jos koeluokassa on osallistujia vähemmän kuin kuusi (6), kilpaillaan Suomen Vinttikoiraliiton 

maastomestaruudesta (SVKLMM). Mitattavien rotujen ylikorkeat koirat kilpailevat aina Suomen 

Urokset ja nartut juoksevat omissa koeluokissaan, mikäli rodun koeluokkaan osallistuu vähintään kuusi 

Hyväksytyn tuloksen (50 % maksimipistemäärästä) alkuerästä saavuttaneet koirat pääsevät finaaliin. 

Koiran tulee saavuttaa hyväksytty koetulos (50 % maksimipistemäärästä), jotta SMM- tai SVKLMM-

kokeiden arvolle riittävä, kokeen ylituomarin ei tule sallia 

titteli voidaan jakaa, kun koeluokassa on vähintään kuusi (6) ajuetta. 

kuin kuusi (6), kilpaillaan Suomen Vinttikoiraliiton 

Hyväksytyn tuloksen (50 % maksimipistemäärästä) alkuerästä saavuttaneet ajueet pääsevät finaaliin.  

Ajueen tulee saavuttaa hyväksytty koetulos (50 % maksimipistemäärästä), jotta SAM- tai SVKLAM- 

kokeiden arvolle riittävä, kokeen ylituomarin ei tule sallia 
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SUOMENRATAMESTARUUSKOE 

Koiramäärät koeluokissa sekä niihin liittyvät rajoitukset ja määräykset

• Koeluokka voidaan järjestää vain, jos siinä on vähintään neljä (4) osallistujaa.

• Suomen ratamestaruus (SRM)

• Jos koeluokassa on osallistujia vähemmän kuin kuusi (6), kilpaillaan Suomen Vinttikoiraliiton 

ratamestaruudesta (SVKLRM). Mitattavien rotujen ylikorkeat koirat kilpailevat aina Suomen 

Vinttikoiraliiton ratamestaruudesta (SVKLRM).

• Urokset ja nartut juoksevat omissa koelu

(6) urosta ja kuusi (6) narttua. Koeluokille jaetaan omat SRM

• Koiran tulee saavuttaa hyväksytty koetulos, jotta SRM

Juoksutapa 

• Kokeessa juostaan alkuerät, välierät ja finaali. Poikkeuksena ovat koeluokat, joissa on alle 12 

osallistujaa. Tällöin juostaan vain alkuerät ja finaali. SRM

mikäli se juoksee hyväksytyn tuloksen.

• Koeluokassa 4-6 koiraa: kaikki

Finaaliin pääsevät koirat, jotka suorittavat alkuerän hyväksytysti. Koeluokan finaaliin päässeet koirat 

juoksevat kaikki samassa lähdössä. 

• Koeluokassa 7-11 koiraa: koeluokan koirat j

hyväksytyn tuloksen juossutta koiraa pääsee finaaliin. Välieriä ei juosta. Koeluokan finaaliin päässeet 

koirat juoksevat kaikki samassa lähdössä. 

• Koeluokassa 12-17 koiraa: koeluokan koirat jaetaan 3

koiraa. Alkuerien 12 nopeinta hyväksytyn tuloksen juossutta koiraa pääsee välieriin. Koirat jaetaan 

kahteen välierälähtöön, joista kummastakin kolme nopeinta hyväksytyn tuloksen juossutta koiraa 

pääsee finaaliin. Koeluokan finaaliin päässeet koirat juoksevat kaikki samassa lähdössä.

• Koeluokassa 18 tai enemmän koiria: koeluokan koirat jaetaan riittävään määrään alkuerälähtöjä, joissa 

juoksee maksimissaan 4 koiraa. Alkuerien 18 nopeinta hyväksytyn tuloksen 

välieriin. Koirat jaetaan kolmeen välierälähtöön, joista jokaisesta kaksi nopeinta hyväksytyn tuloksen 

juossutta koiraa pääsee finaaliin. Koeluokan finaaliin päässeet koirat juoksevat kaikki samassa lähdössä.

• Kokeessa järjestetään myös B

SUOMEN VINTTIKOIRALIITTO RY 
Vinttikoirakokeiden säännöt ja kokeiden järjestämisohjeet 

______________________________________________________________________________________

eluokissa sekä niihin liittyvät rajoitukset ja määräykset 

Koeluokka voidaan järjestää vain, jos siinä on vähintään neljä (4) osallistujaa. 

Suomen ratamestaruus (SRM)-titteli voidaan jakaa, kun koeluokassa on vähintään kuusi (6) osallistujaa.

a on osallistujia vähemmän kuin kuusi (6), kilpaillaan Suomen Vinttikoiraliiton 

ratamestaruudesta (SVKLRM). Mitattavien rotujen ylikorkeat koirat kilpailevat aina Suomen 

Vinttikoiraliiton ratamestaruudesta (SVKLRM). 

Urokset ja nartut juoksevat omissa koeluokissaan, mikäli rodun koeluokkaan osallistuu vähintään kuusi 

(6) urosta ja kuusi (6) narttua. Koeluokille jaetaan omat SRM-tittelinsä. 

Koiran tulee saavuttaa hyväksytty koetulos, jotta SRM- tai SVKLRM-titteli voidaan jakaa.

kuerät, välierät ja finaali. Poikkeuksena ovat koeluokat, joissa on alle 12 

osallistujaa. Tällöin juostaan vain alkuerät ja finaali. SRM- tai SVKLRM-titteli jaetaan finaalin voittajalle, 

mikäli se juoksee hyväksytyn tuloksen. 

6 koiraa: kaikki koeluokan koirat juoksevat samassa alkuerälähdössä. Välieriä ei juosta. 

Finaaliin pääsevät koirat, jotka suorittavat alkuerän hyväksytysti. Koeluokan finaaliin päässeet koirat 

juoksevat kaikki samassa lähdössä.  

11 koiraa: koeluokan koirat jaetaan kahteen alkuerälähtöön, joista 

hyväksytyn tuloksen juossutta koiraa pääsee finaaliin. Välieriä ei juosta. Koeluokan finaaliin päässeet 

koirat juoksevat kaikki samassa lähdössä.  

17 koiraa: koeluokan koirat jaetaan 3-5 alkuerälähtöön, joissa juoksee maksimissaan 4 

koiraa. Alkuerien 12 nopeinta hyväksytyn tuloksen juossutta koiraa pääsee välieriin. Koirat jaetaan 

kahteen välierälähtöön, joista kummastakin kolme nopeinta hyväksytyn tuloksen juossutta koiraa 

n. Koeluokan finaaliin päässeet koirat juoksevat kaikki samassa lähdössä.

Koeluokassa 18 tai enemmän koiria: koeluokan koirat jaetaan riittävään määrään alkuerälähtöjä, joissa 

juoksee maksimissaan 4 koiraa. Alkuerien 18 nopeinta hyväksytyn tuloksen 

välieriin. Koirat jaetaan kolmeen välierälähtöön, joista jokaisesta kaksi nopeinta hyväksytyn tuloksen 

juossutta koiraa pääsee finaaliin. Koeluokan finaaliin päässeet koirat juoksevat kaikki samassa lähdössä.

yös B-finaali. A-finaalia ei poisjääntitapauksissa täytetä B
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titteli voidaan jakaa, kun koeluokassa on vähintään kuusi (6) osallistujaa. 

a on osallistujia vähemmän kuin kuusi (6), kilpaillaan Suomen Vinttikoiraliiton 

ratamestaruudesta (SVKLRM). Mitattavien rotujen ylikorkeat koirat kilpailevat aina Suomen 

okissaan, mikäli rodun koeluokkaan osallistuu vähintään kuusi 

titteli voidaan jakaa. 

kuerät, välierät ja finaali. Poikkeuksena ovat koeluokat, joissa on alle 12 

titteli jaetaan finaalin voittajalle, 

koeluokan koirat juoksevat samassa alkuerälähdössä. Välieriä ei juosta. 

Finaaliin pääsevät koirat, jotka suorittavat alkuerän hyväksytysti. Koeluokan finaaliin päässeet koirat 

aetaan kahteen alkuerälähtöön, joista kuusi nopeinta 

hyväksytyn tuloksen juossutta koiraa pääsee finaaliin. Välieriä ei juosta. Koeluokan finaaliin päässeet 

alkuerälähtöön, joissa juoksee maksimissaan 4 

koiraa. Alkuerien 12 nopeinta hyväksytyn tuloksen juossutta koiraa pääsee välieriin. Koirat jaetaan 

kahteen välierälähtöön, joista kummastakin kolme nopeinta hyväksytyn tuloksen juossutta koiraa 

n. Koeluokan finaaliin päässeet koirat juoksevat kaikki samassa lähdössä. 

Koeluokassa 18 tai enemmän koiria: koeluokan koirat jaetaan riittävään määrään alkuerälähtöjä, joissa 

juoksee maksimissaan 4 koiraa. Alkuerien 18 nopeinta hyväksytyn tuloksen juossutta koiraa pääsee 

välieriin. Koirat jaetaan kolmeen välierälähtöön, joista jokaisesta kaksi nopeinta hyväksytyn tuloksen 

juossutta koiraa pääsee finaaliin. Koeluokan finaaliin päässeet koirat juoksevat kaikki samassa lähdössä. 

finaalia ei poisjääntitapauksissa täytetä B-finaalin koirilla. 
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Alkuerä Välierä

4-6 osallistujaa 

yksi alkuerälähtö 

ei juosta

7-11 osallistujaa 

koirat jaetaan kahteen 

alkuerälähtöön, niin 

etteivät parhaat 

(luokittelupisteet) joudu 

samaan lähtöön 

ei juosta

12-17 osallistujaa 

max 4 koiraa / lähtö niin 

etteivät parhaat 

(luokittelupisteet) joudu 

samaan lähtöön 

12 alkuerien nopeinta 
koiraa 
tuloksella)

koirat jaetaan kahteen 

välierälähtöön, niin 

etteivät parhaat (alkuerien 

ajat) joudu samaan 

lähtöön

18 tai enemmän 
osallistujia 

max 4 koiraa / lähtö niin 

etteivät parhaat 

(luokittelupisteet) joudu 

samaan lähtöön 

18 alkuerien nopeinta 
koiraa 
tuloksella)

koirat jaetaan kolmeen 

välierälähtöön, niin 

etteivät parhaat (alkuerien 

ajat) joudu samaan 

lähtöön

 

Juostavat matkat 

• Suomenratamestaruudesta kilpaillaan 480 metrin matkalla. Poikkeuksena ovat Vinttikoiraliiton 

määrittelemät pienikokoiset rodut, jotka kilpailevat Suomenratamestaruudesta 350 metrin matkalla, 

pois lukien pienet portugalinpodengot, joiden kilpailumatka on 28
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Välierä A-finaali 

ei juosta Kaikki koirat  

(hyväksytyllä tuloksella) 

 

ei juosta 6 alkuerien nopeinta 
koiraa 
(hyväksytyllä tuloksella)  

 

12 alkuerien nopeinta 
koiraa (hyväksytyllä 

tuloksella) 

koirat jaetaan kahteen 

välierälähtöön, niin 

etteivät parhaat (alkuerien 

ajat) joudu samaan 

lähtöön 

3 parasta kummastakin 
välierästä  

(hyväksytyllä tuloksella)  

 

18 alkuerien nopeinta 
koiraa (hyväksytyllä 

tuloksella) 

koirat jaetaan kolmeen 

välierälähtöön, niin 

etteivät parhaat (alkuerien 

ajat) joudu samaan 

lähtöön 

2 parasta kustakin 
välierästä  

(hyväksytyllä tuloksella) 

 

Suomenratamestaruudesta kilpaillaan 480 metrin matkalla. Poikkeuksena ovat Vinttikoiraliiton 

määrittelemät pienikokoiset rodut, jotka kilpailevat Suomenratamestaruudesta 350 metrin matkalla, 

pois lukien pienet portugalinpodengot, joiden kilpailumatka on 280 metriä. 

 3 
  

 6.4.2013 
____________________________________________________________________________________________________________ 

B-finaali 

 

Loput alkueristä 

(hyväksytyllä 

tuloksella) 

Loput välieristä 

(hyväksytyllä 

tuloksella) 

Sijoitukset 3-4 
kustakin välierästä  

(hyväksytyllä 

tuloksella) 

Suomenratamestaruudesta kilpaillaan 480 metrin matkalla. Poikkeuksena ovat Vinttikoiraliiton 

määrittelemät pienikokoiset rodut, jotka kilpailevat Suomenratamestaruudesta 350 metrin matkalla, 


