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VALINTAKRITEERIT SUOMEN EDUSTUSJOUKKUEESEEN FCI:N ARVOKILPAILUIHIN 
• Yleisiä pääsyvaatimuksia ja ohjeita 

• Karsintamenettely 
• ilmoittautumistiedot 

 
Yleiset vaatimukset joukkueeseen pääsystä 

• Koiran tulee olla rekisteröity Suomen Kennelliiton koirarekisteriin 
(-mikäli koira vaihtaa omistajaa ja muuttaa Suomeen pitää koiran olla rekisteröitynä Suomen Kennelliiton 
koirarekisteriin vähintään 6kk ennen kuin se voi edustaa Suomea) 

• Koiran ensimmäiseksi rekisteröidyn omistajan tulee olla Suomen kansalainen  
(- koira voi edustaa sitä maata minkä kansalainen sen ensimmäiseksi merkitty omistaja on) 

• Koiran omistajan ja nimetyn vastuuhenkilön tulee olla Suomen Kennelliiton jäseniä 

• tarkistakaa että Kennelliiton jäsenyys on voimassa myös ilmoittautumisen jälkeen  

• Joukkue koostuu joukkueen johtajasta ja koirista vastuuhenkilöineen, koiralla on joukkueessa vain yksi 
vastuuhenkilö, joka vastaa koirasta koko matkan ajan. 

• Jokaisen joukkueen jäsenen ja koiran on oltava vakuutettu 
SKL 9.12.2015, voimassa 1.1.2016 alkaen Toimintaohje Kennelliiton edustusjoukkueille, Vakuutukset 
( - vähimmäisvaatimuksena vastuuvakuutus koiralla ja vastuuhenkilöllä) 
(Huom! kannattaa tarkastaa sisältääkö oma kotivakuutus ko. Kennelliiton vaatimat vakuutukset ja tarkista myös vakuutusten 
voimassaolo alueet) 

Osallistumisoikeus: 

• FCI:n kansainväliset koesäännöt § 1.4.  
Koira voi osallistua vain CACIL luokkaan tai CSS luokkaan. Kilpailukirjaan tulee olla merkitty, kumpaan luokkaan 
koiralla on osallistumisoikeus. Luokkamerkintä tulee olla anottuna Vinttikoiraliitosta ja merkittynä kilpailukirjaan 
viimeistään ilmoittautuessa. Erillinen anomus SVKL:n nettisivuilla. 

• mikäli koiralla ei ole vaadittuja kahta näyttelytulosta CACIL luokan kilpailukirjaa varten on 31.12.2022 asti ns. 
siirtymäkausi ja koira voi osallistua CACIL luokkaan CSS luokan kilpailukirjalla, mikäli sillä on vähintään 
näyttelytulos EH kansainvälisestä näyttelystä NUO-, AVO-, KÄYTTÖ- tai VALIO-luokasta. Näyttelytulos tulee 
toimittaa ilmoittautumisen mukana. 

• FCI:n ryhmän 5 koirilla on osallistumisoikeus vain CSS luokkaan. 

• FCI:n kansainväliset koesäännöt §1.2.1. Koirilla, joille on annettu mitä tahansa lääkettä (myös pysyvä lääkitys) ei 
ole osallistumisoikeutta  

• Koiralla tulee olla vaaditut tulokset 
 
Tulosvaatimukset joukkueeseen pääsystä 

• Vaatimusten osalta noudatetaan kulloinkin voimassaolevia FCI:n arvokilpailusääntöjä 

• Koiralla tulee olla vähintään kaksi tulosta 

• Kaksi viimeisintä tulosta ei saa olla hylättyjä (DISK) 

• DISK ilmoittautumisen ja arvokilpailun välissä estää osallistumisen 

• Lisäksi SVKL määrittää erikseen tulosvaatimuksensa perustuen FCI:n arvokilpailusääntöjen pykälään 
4.6.2 Racing and coursing result requirements, kts. alla 

 
SVKL:n määrittämät lisätulosvaatimukset joukkueeseen pääsystä 

• Kahden (2) edellisen kokeen tulokset ennen ilmoittautumispäivämäärää tulee olla hyväksyttyjä kts alla. 
 

• Maastokoe: Kahden edellisen koetuloksen pitää olla hyväksyttyjä, poikkeuksellisesti tulokset huomioidaan 
kausilta 2020–2022.  
Koiralla tulee olla kaksi koetulosta, joista se on saavuttanut 2/3 maksimipistemäärästä (400 pistettä, tai tätä 
tasoa vastaava pistemäärä ulkomailta, mikäli pisteytys poikkeaa SVKL:n sääntöjen mukaisesta pisteytyksestä). 

 

• Tulokset pitää olla saavutettuna ilmoittautuessa SVKL:lle joukkueeseen. Mahdollisista poikkeuksista tähän 
mainitaan erikseen ilmoittautumistiedoissa. 

 

• Hyväksytty tulos maastokokeessa: Hyväksyttynä pidetään koesuoritusta, josta tuomarineuvosto on antanut 
koiralle vähintään puolet (50 %) kokeen maksimipistemäärästä. 

 

• Luopuminen: Kumpikaan koiran kahdesta viimeisimmästä tuloksesta ei saa olla luopui.  
 

• Loukkaantuminen: Tulosvaatimusten kannalta kokeen eläinlääkärin toteama loukkaantuminen katsotaan 
hyväksytyksi tulokseksi. 
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Ilmoittautuminen Suomen edustusjoukkueeseen 

• Kaikkien halukkaiden on ilmoittauduttava SVKL:n asettamaan määräpäivään mennessä kts.alla 

• Ilmoittautua voi vain SVKL:n julkaisemalla ilmoittautumiskaavakkeella (erillinen tiedosto) 

• FCI:n arvokilpailuihin ei voi ilmoittautua suoraan yksityishenkilönä, vaan Suomen CSS edustaja ilmoittaa 
joukkueen järjestäjälle kulloinkin julkaistavan kilpailukutsun mukaisesti 

 
Valinta Suomen edustusjoukkueeseen 

• SVKL tarkastaa ilmoittautuneiden koirien osallistumisoikeuden 

• Joukkueeseen valitaan kolme CACIL luokan koiraa/rotu/sukupuoli ja kolme CSS luokan koiraa/rotu/sukupuoli, 
mikäli rodun enimmäismäärä ei täyty jommankumman luokan osalta, voidaan koiria täydentää toisen luokan 
koirilla. 

• italianvinttikoirien ja whippettien osalta kokorajat ovat poistuneet, joten niitä käsitellään kokonaisuutena omina 
rotuinaan. 

• Valinta roduissa, joihin on ilmoittautunut enimmäismäärän yli koiria (6+6 maasto), tehdään SVKL:n 
karsintamenettelyn perusteella kts. alla 

• FCI:n maastojuoksun Euroopan mestarit 2021 ja CdL Sprinter voittajat 2021 voivat puolustaa titteleitään rodun 
enimmäismäärän lisäksi siinä luokassa (CSS tai CACIL) johon koiralla on osallistumisoikeus vuonna 2022 ja johon 
se on ilmoitettu.  

• Valinnasta ilmoitetaan ilmoittautumistiedoissa mainitulla tavalla 
 
Joukkueenjohtaja 

• Joukkueenjohtajan tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen 

• SVKL nimeää joukkueelle joukkueenjohtajan, joka noudattaa erillistä joukkueenjohtajan ohjetta 
 
Suomen edustusjoukkueen jäsenen toimintaohje 

• Yksittäinen joukkueen jäsen ei saa olla yhteydessä järjestäjään joukkueen asioissa 

• Joukkueenjohtaja edustaa ennen kilpailuja ja koko kilpailujen ajan oman maansa kilpailijoita kaikissa asioissa. 
Hän on joukkueensa yksittäisten jäsenten ja kilpailun järjestäjien välinen yhdyshenkilö.  

• Epäselvissä asioissa joukkueen jäsenen on otettava yhteys joukkueenjohtajaan tai erikseen SVKL:n nimeämään 
henkilöön 

• Joukkueen jäsenen on noudatettava joukkueenjohtajan ohjeita 
 

Karsintamenettely FCI:n arvokilpailuihin 
 
SVKL:n kilpailukalenterissa on nimettynä kulloinkin kyseessä oleva(t) karsintakilpailu(t), mikäli ne on mahdollista järjestää 
esim. poikkeuksena arvokilpailun aikainen ajankohta (tai jokin muu syy), jolloin karsintakilpailua ei pystytä järjestämään. 
Joukkuetta voidaan täydentää vaadittujen tulosten omaavilla koirilla, mikäli joukkueen enimmäiskoiramäärä ei täyty 
karsintakilpailuihin osallistuneista koirista. Karsintakilpailuihin osallistuneet koirat ovat etusijalla joukkueeseen. 
Kaikkien halukkaiden on ilmoittauduttava määräpäivään mennessä. 
 
Karsintamenettely MM-maastojuoksukilpailuun 2022 
Vuonna 2022 erillistä karsintakilpailua ei järjestetä.  
Koirat valitaan joukkueeseen kausien 2020–2022 kahden parhaan kilpailun pistemäärän perusteella. Mikäli pisteet ovat 
tasan kolmannen ja neljännen koiran kohdalla arpa ratkaisee viimeisen joukkueeseen kuuluvan. 
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ILMOITTAUTUMINEN MAASTOJUOKSUN MAAILMANMESTARUUSKILPAILUUN 26.-29.5.2022  
KALAJOKI, SUOMI 
 
 
ILMOITTAUTUMINEN SÄHKÖPOSTITSE 
 
Ilmoittautumisen tulee olla kilpailuvaliokunnan kansainvälisten asioiden sihteerillä viimeistään 11.04.2022 (perillä 
vastaanottajalla). Vastaanotetusta ilmoittautumisesta lähetetään kuittaus lähettäjälle.  
 
Ilmoittautumiset: 
svkl.mmm2022(at)gmail.com 
tiedustelut: sähköpostitse ilmoittautumissähköpostiin tai Tiina Sarjanen puh: 0400 984520 (vuorotyö) 
 

 
ILMOITTAUTUMINEN ERILLISELLÄ KAAVAKKEELLA 
 

• Ilmoittautua voi vain uusitulla ”Ilmoittautuminen FCI:n arvokilpailuun” kaavakkeella (päiväys 23.11.2021, SVKL:n 
internetsivuilla, tietosuojalain vaatimin tiedoin) 

• Ilmoittautumiskaavake tulee olla kaikilta osin täytettynä, myös allekirjoitettuna vaadittuihin kohtiin 

• Ilmoittautumiskaavakkeessa on lueteltu vaaditut liitteet 

• Sähköpostilla lähetetyt liitteet tulee olla pdf tiedostoina ja selkeästi luettavissa (epäselviä liitteitä ei voida 
hyväksyä), ei kuvatiedostoja. 

 
Puutteellisia ilmoittautumisia ei voida hyväksyä. Puutteelliset tiedot tai asiakirjat estävät valinnan joukkueeseen, 
puuttuvia tietoja ja asiakirjoja ei tiedustella jälkikäteen! 
 
Ilmoittautumismaksu: 60.00 €, kilpailumaksu maksetaan joukkueeseen pääsyn vahvistuessa erikseen lähetettävän ohjeen 
mukaisesti. 
 
Valinnasta ilmoittaminen: 
Erillinen SVKL:n FCI:n arvokilpailujen karsintamenettely. Joukkueeseen pääsystä ilmoitetaan mahdollisimman pian, 
viimeistään 6.5.2022 mennessä puhelimitse tai sähköpostilla.  
 
Tarkemmat tiedot kilpailusta julkaistaan SVKL:n internetsivuilla heti virallisen kutsun saavuttua. Kutsussa mm. ajo-ohjeet, 
kilpailupäivien rodut ja majoittumistiedot. 
 
HUOM! CACILin JAKAMINEN 
 
FCI:n ryhmän 10 koirille, jotka kilpailevat CACIL luokassa. Mikäli rodussa on kuusi koiraa per sukupuoli, jaetaan CACIL 
kummallekin sukupuolelle erikseen. Mikäli rodussa on jompaakumpaa sukupuolta vähemmän kuin kuusi jaetaan rodulle 
vain yksi CACIL. Mikäli rodussa on vähemmän kuin kuusi koiraa CACILia ei jaeta.  
 
Siirtymäkausi 31.12.2022 asti 
Mikäli koiralla ei ole vaadittuja kahta näyttelytulosta CACIL luokan kilpailukirjaa varten on 31.12.2022 asti ns. 
siirtymäkausi ja koira voi osallistua CACIL luokkaan CSS luokan kilpailukirjalla, mikäli sillä on vähintään näyttelytulos EH 
kansainvälisestä näyttelystä NUO-, AVO-, KÄYTTÖ- tai VALIO-luokasta. Näyttelytulos tulee toimittaa ilmoittautumisen 
mukana. Yllä mainitun näyttelytuloksen omaava koira voi kilpailla CACIL luokassa 2022. 
 
HUOM! 
Kaikkien CACIL luokaan osallistuvien koirien ilmoittautumiskaavakkeeseen on merkittävä, halutaanko CACIL 
vastaanottaa vai ei. 
 
maastokokeet: 
Koiran tulee saavuttaa vähintään 75 % maksimipistemäärästä ja sijoittua rodun kilpailuluokan tai rodun parhaaseen 
puolikkaaseen ja sijoittua kuuden parhaan joukkoon finaalissa. Mikäli nämä vaatimukset eivät täyty siirtyy CACIL 
seuraavalle vaatimukset täyttävälle koiralle, joka on sijoittunut rodun kilpailuluokan parhaaseen puolikkaaseen ja 
sijoittunut kuuden parhaan joukkoon finaalissa. Mikäli rotuun / luokkaan osallistuu pariton määrä koiria, pyöristetään 
”koiramäärä” parhaaseen puolikkaaseen kuulumiseksi. Esim.  jos on 9 osallistuvaa koiraa kuuluu 5. sija parhaaseen 
puolikkaaseen. 
Vara-CACIL jaetaan seuraavaksi parhaalle koiralle, jonka osalta yllä mainitut vaatimukset täyttyvät. 
 


