
 
 

KV-säännöistä kerättyä kilpailuttajille 3/2022 
 
• Isoin muutos koskien kaikkia rotuja on se, että jatkossa kansainvälisissä kokeissa molemmissa 

koelajeissa koirat jaetaan kahteen luokkaan CACIL ja CSS luokkaan 
 

• CACIL luokkaan päästäkseen (FCI ryhmän 10) koiran tulee täyttää näyttelytulos vaatimukset (kts. alla) 
CSS luokkaan ei vaadita näyttelytulosta. 

 
• FCI ryhmän 5 rodut, joilla on oikeus osallistua KV-kokeisiin (etnankoira, faaraokoira, ibizanpodenco ja 

kanarianpodenco), juoksevat aina CSS luokassa (ei näyttelytulosvaatimusta). 
 

• omistajan tulee erikseen anoa koiralle CACIL tai CSS lisenssiä, ohjeet anomiseen löytyy Vinttikoiraliiton 
nettisivuilta. Koirat voivat osallistua vain lisenssinsä mukaiseen koeluokkaan. 

 
• CACIL lisenssiä ei voi vaihtaa takaisin CSS lisenssiin. Lisenssi on aina sama molemmissa koelajeissa. 

 
• Kilpailuun tulee kumpaankin (CACIL ja CSS) luokkaan osallistua vähintään 6 koiraa jotta luokat juoksevat 

erikseen. Mikäli molemmissa tai jommassakummassa luokassa on alle 6 koiraa, luokat yhdistetään. 
 

• Mitattavien rotujen kokorajat ovat poistuneet kansainvälisistä kokeista. Italianvinttikoiria ja 
whippettejä käsitellään omina rotuinaan ilman kokorajoja. 

 
• CACIL voidaan jakaa vain CACIL luokan koiralle, ja se voidaan jakaa kun rotuun osallistuu vähintään 

kuusi koiraa ja CACIL luokan koira täyttää muut tulosvaatimukset 
 

• CACIL luokan koiran omistajan tulee ilmoittautuessaan kilpailuun ilmoittaa haluaako vastaanottaa 
koiralle CACILin vai ei 
 

• FCI:n arvokilpailuissa CACIL ja CSS luokka juoksevat aina erikseen omina kilpailuinaan (luokkia ei 
yhdistetä) ja kummassakin luokassa jaetaan tittelit 

 
• ratajuoksukilpailuissa koirat juoksevat alkuerän ja kaikki alkuerän hyväksytysti juosseet koirat pääsevät 

finaaliin. Finaalien nopein koira rodussa/luokassa on voittaja. 
 

• kansainvälisissä ratajuoksukilpailuissa ei mitattavien rotujen (italianvinttikoira ja whippet) koirille kirjata 
rataennätyksiä 
 
 

CACIL lisenssi näyttelytulosvaatimukset 
- 12kk iästä eteenpäin yksi vähintään EH kansallisesta tai kansainvälisestä näyttelystä (mistä 

tahansa luokasta) 
- lisäksi yksi vähintään EH kansainvälisestä CACIB näyttelystä aikuisten luokasta (NUO, AVO, 

KÄY, VAL) 
- näiden kahden näyttelytuloksen tulee olla kahdelta eri maasta olevalta tuomarilta 

 
Siirtymäkausi 2022 

- Mikäli koiralla ei ole vaadittuja kahta näyttelytulosta CACIL luokan lisenssiä varten on 
31.12.2022 asti ns. siirtymäkausi ja koira voi osallistua CACIL luokkaan CSS luokan 
lisenssillä, mikäli sillä on vähintään näyttelytulos EH kansainvälisestä CACIB näyttelystä 
NUO-, AVO-, KÄY-, VAL-luokasta. Näyttelytulos tulee toimittaa ilmoittautumisen mukana 
jokaiseen kilpailuun. 


