
 
 
 
 

 
  

  
 

FCI Comission for Sighthound Races – Comission des Courses de Lévriers de la FCI 
FCI-Windhundrennenkomission – Comisión para Carreras de Galgos de la FCI 

 
 

 
F.C.I.:n MAASTOJUOKSUN EUROOPANMESTARUUS  

22.-24.6.2018 NØRRESUNDBY, TANSKA 
 
Järjestäjä:  Féderation Cynologique International (F.C.I.) 

Dansk Kennel Klub – Myndeklubben 
Säännöt:  Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia (22.3. tilanne) FCI:n arvokilpailusääntöjä sekä 

FCI:n kansainvälisiä sääntöjä (voimassa 1.1.2017 alkaen).  
Paikka/GPS:  Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby, Danmark /  57°04'54.2"N 9°54'17.9"E  
Lisätietoja:  http://coursing2018.eu/index.html   
 
Rotujako / Aikataulu: Ensimmäinen lähtö 

Pe 22.6.2018 klo 7:00 
espanjanvinttikoira, unkarinvinttikoira, etnankoira, ibizanpodenco, faaraokoira, kana-
rianpodenco, italianvinttikoira, italianvinttikoira sprintterit (YK), whippet sprintterit (YK). 
La 23.6.2018 klo 7:00 
afgaaninvinttikoira, venäjänvinttikoira, skotlanninhirvikoira, iralanninsusikoira, sloughi, 
englanninvinttikoira 
Su 24.6.2018 klo 7:00 
saluki, azawakh, puolanvinttikoira, whippet 
 
Koiramääristä riippuen järjestäjälle on oikeus siirtää rotuja päivästä toiseen. Muutoksis-
ta ilmoitetaan joukkueenjohtajalle viimeistään kahdeksan (8) päivää ilmoittautumisajan 
umpeuduttua. 

 
Eläinlääkärintarkastus:  Eläinlääkärintarkastus mahdollista vain koiran kilpailupäivää edeltävänä päivänä!!! 

 Perjantaina kilpaileville koirille: torstaina 21.6. klo 14:00-16:30 
 Lauantaina kilpaileville koirille: perjantaina 22.6. klo 14:00-16:30 
 Sunnuntaina kilpaileville koirille: lauantaina 23.6. klo 14:00-16:30 

 
Rokotukset: Koiralla tulee olla EU-lemmikkipassi ja voimassa olevat rokotukset 

Tarkista Tanskan rokotusmääräykset täältä: 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pe 
t_animals/Pages/default.aspx   
Tanskan lainsäädännön mukaan häntien ja korvien typistäminen, sekä kannuskynsien 
poisto koiran ulkonäön muuttamiseksi on kielletty. 
https://www.dkk.dk/english/dog-shows/c/before-you-enter   
HUOM! Tarkemmat tiedot koiran vienti ja tuontimääräyksistä: www.evira.fi ala sivu 
eläimet ja terveys, alasivu tuonti ja vienti 
(tarkista myös muut maakohtaiset voimassaolevat määräykset rokotusten voimassa-
olosta ja muista vaatimuksista matkasuunnitelmiesi mukaisista maista) 

Tunnistemerkintä: Koiralla tulee olla toimiva mikrosiru tai luettavissa oleva tatuointi 
 
HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM! HUOM!  
Tarkistusmittaus: Kaikki (myös ylikorkeat) italianvinttikoirat ja whippetit joiden mittaustiedot eivät ole CdL:n 

tietokannassa tarkistusmitataan. (§1.5.1 ja 1.5.3) Näitä mittauksia valvoo kilpailun CdL-
delegaatti. 
Huom! FCI:ltä on tulossa sääntömuutos (ei vielä julkaistu). Kaikki (myös ylikorke-
at) italianvinttikoirat ja whippetit joita ei ole tarkistusmitattu FCI:n arvokilpailun 
yhteydessä saatetaan tarkistusmitata. Vahvistamme käytännön mahdollisimman 
pian uuden FCI:n sääntöversion julkaisun jälkeen. 

 
CdL Sprinter-Voittaja: Ylikorkeille italianvinttikoirille ja whippeteille järjestetään CdL Sprinter Voittaja kilpailu. 

Kokorajat tähän luokkaan: yk italianvinttikoirat yli 38 cm – 41.00 cm, yk whippet narttu yli 
48 cm – 52.00 cm ja yk whippet urokset yli 51 cm – 56.00 cm. 
(§1.4.2 kohta 8 ja 9, sekä §4.6) 
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Ratojen pituudet: Etnankoirille, italianvinttikoirille ja whippeteille 600 m - 800 m, 
muille roduille 800 m - 1000 m. Pienet vaihtelut näihin pituuksiin on sallittuja. (§4.12.2) 

Maasto: Luonnon maasto, muutamia puita, kolme rataa. 
Viehe: Viehettä vedetään rissojen kautta, (maaviehe) 
 
Doping testaus: FCI:n kansainvälistensääntöjen §1.10 mukaisesti voidaan kaikkina kilpailupäivinä ottaa 

dopingnäytteitä. 
 
Vastuu: FCI:n kansainväliset säännöt §1.11. 
 
Osanotto: Rotua ja sukupuolta kohden enintään 6 koiraa / maa. Edellisen vuoden EMM-voittajilla 

on osallistumisoikeus maakiintiön lisäksi. §4.9 
§ 4.11: Mikäli rotuun osallistuu vähintään kuusi urosta ja kuusi narttua juoksevat ne 
oman kilpailunsa. Mikäli jompaakumpaa sukupuolta on vähemmän kuin kuusi juoksevat 
urokset ja nartut yhdessä. Mikäli rotuun osallistuu koiria 4-5 voidaan titteli jakaa CdL de-
legaatin ja tuomareiden yhteisellä päätöksellä erikoistapauksissa. Mikäli rotuun on ilmoi-
tettu vähemmän kuin neljä koiraa Euroopan mestaruus kilpailua ei tälle rodulle järjeste-
tä. 
 
Kaksi edellistä kilpailua ennen ilmoittautumispäivämäärää tulee olla hyväksyttyjä. Hyl-
käys (disk) ilmoittautumisen ja mestaruuskilpailun välillä estää osanoton. kts tarkem-
min Suomen joukkueen FCI:n arvokilpailuun ilmoittautumisasiakirjasta. 

 
Finaaleihin pääsy: Finaaleihin pääsevät kaikki koirat, jotka alkuerästä saavuttavat vähintään 50% maksimi-

pistemäärästa. 
Koirien sijoitukset ratkaistaan laskemalla keskiarvo viiden tuomarin yhteenlasketuista 
pisteistä. Pisteet ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. Eniten pisteitä saavuttanut 
koira on voittaja. 

 
Cacilin jakaminen: CACIL jaetaan FCI:n sääntöjen §5 mukaan. 

Jokainen maa ilmoittaa ilmoittautumisten yhteydessä saako koira ottaa CACILin vas-
taan, tämä ilmoitus hyväksytään todisteeksi CACILin vastaanottamiseksi. 
kts tarkemmin Suomen joukkueen FCI:n arvokilpailuun ilmoittautumisasiakirjas-
ta. 

 
Palkinnot: EMM-voittajille punainen EMM-mantteli, finalisteille (2.-6.) palkinto. 

CdL Sprinter-Voittaja kilpailun voittajille vihreä palkinto mantteli, finalisteille (2.-6.) palkin-
to. 
Tittelit FCI:n säännön § 4.11. mukaisesti. Kaikille osallistujille muistopalkinto. 

 
Luettelo: Luettelon voi ostaa vain etukäteen, kolmen päivän luettelon hinta 60 DKK (n. 8€), mak-

settava ennen 31.5.2018. 
(http://coursing2018.eu/home/information-en/index.html) 60 DKK (n. 8 €)  

 
Leirintä :  Alue matkailuautoille, vaunuille ja teltoille. 

Ilman varausta emme voi taata paikkaa. Alueella wc:t ja vettä. Ei sähköä. 
Suihkussa käynti mahdollisuus. Enemmän tietoa tapahtuman nettisivuilla: 
http://coursing2018.eu/home/information-en/accomodation.html  
Majoittuminen mahdollista keskiviikosta 20.6. klo 13:00 alkaen maanantaihin 25.6. 
klo 12:00 asti. Varaukset viimeistään 31.5.2018 klo 18:00 mennessä online: 
http://coursing2018.eu/home/information-en/accomodation.html  
 
Hinta matkailuautoille, vaunuille ja teltoille (sisältäen yhden auton): Keskiviikosta - 
maanantaihin 335 DK (n. 45€) kun varaus on tehty ja maksettu etukäteen. Vaihtoehtoi-
sesti hinta 450 DKK (n. 65€) kun maksetaan paikanpäällä. 

 
Linkit:  Täältä löydät linkit hotelleihin, lähistön leirintäalueisiin ym. 

http://coursing2018.eu/home/information-en/accomodation.html  
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Aikataulu Euroopanmaastomestaruus 2018  
 
Torstai 21.6.2018 
 
13:00 – 14:00  Tarkistusmittaus: Italianvinttikoirille sekä Sprinterluokan whippeteille ja italianvinttikoiril-
le 
14:00 – 16:30  Eläinlääkärintarkastus koirille jotka kilpailevat perjantaina 
17:00  Joukkueenjohtajien kokous 
18:00  Perjantain tuomarien kokous 
19:00  Avajaiset 
 
Perjantai 22.6.2018 
 
6:30 - 7:00  Testi juoksut 
7:00  Ensimmäinen lähtö 
11:00 – 12:30  Eläinlääkärintarkastus koirille jotka ovat alla 2-vuotiaita ja yli 6-vuotiaita 
13:00  Finaalit alkavat 
14:00 – 16:30  Eläinlääkärintarkastus koirille jotka kilpailevat lauantaina 
18:30  Lauantain tuomarien kokous 
19:00 – 20:00  Palkintojenjako 
20:00  Joukkueenjohtajien kokous 
 
Lauantai 23.6.2018 
 
6:30 - 7:00  Testi juoksut 
7:00  Ensimmäinen lähtö 
11:00 – 12:30  Eläinlääkärintarkastus koirille jotka ovat alla 2-vuotiaita ja yli 6-vuotiaita 
13:00  Finaalit alkavat 
13:00 – 14:00  Tarkistusmittaus: whippetit 
14:00 – 16:30  Eläinlääkärintarkastus koirille jotka kilpailevat sunnuntaina 
18:30  Sunnuntain tuomarien kokous 
19:00 – 20:00  Palkintojenjako 
20:00   Joukkueenjohtajien kokous 
 
Sunnuntai 19.6.2016 
 
6:30 - 7:00  Testi juoksut 
7:00  Ensimmäinen lähtö 
11:00 – 12:30  Eläinlääkärintarkastus koirille jotka ovat alla 2-vuotiaita ja yli 6-vuotiaita 
13:00  Finaalit alkavat 
18:00  Joukkueenjohtajien kokous 
19:00 – 20:00  Palkintojenjako 
20:00  Päättäjäiset 
 

Lisätietoja: Kuonokoppa on pakollinen kaikilla roduilla. Punainen tai valkoinen maastomantteli ilman 
mitään merkintöjä (ratamanttelit ei käy). §1.2 ja 13.5 §7.2 
 

Maanliput, tai signaali- / kirkkaat värit koirien jalkateippauksissa eivät ole sallittuja. 
Koirat on pidettävä hihnassa. Olkaa hyvä ja siivotkaa koirien jätökset, pusseja saatavil-
la. Näiden sääntöjen rikkomisesta seuraa 50€ rangaistusmaksu. 
Paikanpäällä on ensiapupiste. 
Mikäli mestaruuskilpailu joudutaan perumaan pakottavista syistä, järjestäjä ei ole velvol-
linen palauttamaan maksuja.  
 
HUOM! Koska FCI:n kansainvälisiin sääntöihin on tulossa muutoksia tarkistathan tiedot 
SVKL:n nettisivulla julkaistuista asiakirjoista. Seuraa asiakirjojen päivityksiä. 
Lehdessä julkaistut tiedot on päivitetty 22.3.2018. Lisäksi joukkueen jäsenille toimite-
taan info-kirje joukkueeseen pääsyn vahvistuttua. 


