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Mittausohje
Hyväksytty Vinttikoiraliiton hallituksessa 20.1.2020. Voimassa 1.3.2020 alkaen.
1. Mitattavat rodut
Vinttikoirakokeisiin osallistuvista roduista mitattaviin kuuluvat italianvinttikoira ja whippet.
2. Mittausikä
Koira voidaan mitata ensimmäisen kerran aikaisintaan sinä päivänä, kun se täyttää kaksitoista (12) kuukautta.
Kaikki koirat on mitattava / uusintamitattava ennen seuraavan kilpailukauden alkua, kun koira on jo täyttänyt
kaksi (2) vuotta (aikaisintaan sinä päivänä, kun koira täyttää kaksi (2) vuotta). Mittaushetkellä koiran tulee olla
tunnistusmerkitty. Koiran ohjaajalla tulee olla mittaustilaisuudessa mukana koiran rekisterikirja, josta tulee ilmetä
tunnistusmerkintä ja tunnistusmerkinnän ajankohta. Koiran ohjaajalla tarkoitetaan tässä mittausohjeessa koiran
rekisterikirjassa merkittyä omistajaa tai hänen edustajaansa.
3. Hyväksytty mittalaite
Mittalaite on mekaaninen tai elektroninen laite. Vinttikoiraliiton hallitus hyväksyy mittalaitteen ja sen mukana
olevan tarkistusmittatangon (tarkkuus tulee vähintään olla 0,5 mm), jotka on tunnistusmerkitty. Vinttikoiraliitto
pitää mittalaiterekisteriä.
4. Mittausryhmän koostumus
Mittausryhmä koostuu mittauksen aikana kahdesta Vinttikoiraliiton hallituksen hyväksymästä mittahenkilöstä,
joista toinen toimii mittasihteerinä toisen mitatessa koiraa. Mittausryhmää koskee Kennelliiton yleinen jääviyssääntö.
4.1. Mittaustapahtuman valmistelu
Mittaukseen käytetään kohdan 3 mukaista mittalaitetta. Ennen mittaussarjan aloittamista mitattava koira
tunnistetaan ja mittalaitteen tarkkuus tarkistetaan julkisesti erillisellä mittalaitteen mukana olevalla
tarkistusmittatangolla (kts. kohta 3). Mittalaitteen lukematarkkuuden tulee olla +/- 1 mm. Mittalaitteen
tunnistemerkintä kirjataan mittauspöytäkirjaan.
5. Koiran asento mittauksen aikana
Mittaus voidaan aloittaa, kun koira on rauhallinen. Koiran säkäkorkeus mitataan koiran sä`än kohdalta lapaluiden
ylimmästä kohdasta. Mikäli koiran selkäranka on mittausta häiritsevästi lapaluiden ylintä kohtaa korkeammalla,
voidaan koiran kaulaa "auttaa" alaspäin kuitenkin korkeintaan niin, että niskalinja ei saa mennä lapaluiden
ylimmän kohdan alapuolelle. Koiran asettelee mittalaitteeseen mittahenkilö tai koiran ohjaaja mittausryhmän
ohjeiden mukaan. Koiran ohjaajalla on oikeus keskeyttää mittaustapahtuma ja tällöin mittaustuloksia ei kirjata.
Mittahenkilöillä on oikeus keskeyttää mittaustapahtuma, mikäli mittausta ei voida suorittaa mittausohjeen
mukaisesti tai muista perustelluista syistä. Tällöin mittaustuloksia ei kirjata.
6. Mittauksen suorittaminen
Koira mitataan kymmenen kertaa, joista kumpikin mittahenkilö ottaa viisi hyväksyttyä mittaa. Hyväksyttyjen
mittojen kokonaisero ei saa olla 4 mm suurempi. Mittaustapahtuma voidaan päättää kuuden (6) hyväksytyn mitan
jälkeen, jos koira on selvästi alle ylikorkeusrajan (10 mm) tai selvästi yli ylikorkeusrajan (10 mm) ja koiran ohjaaja
sekä mittausryhmä ovat samaa mieltä asiasta.
Mittauksen tulokseksi merkitään mitattujen tulosten keskiarvo, joka merkitään 0,1 cm:n tarkkuudella normaalin
pyöristyssäännön mukaan. Molemmat mittahenkilöt ja koiran ohjaaja allekirjoittavat mittauspöytäkirjan.
Mittauspöytäkirjaan on merkittävä, pitääkö koira uusintamitata tai ei.
7. Uusintamittaus
Kaikki koirat on uusintamitattava ennen seuraavan kilpailukauden alkua, kun koira on jo täyttänyt kaksi (2)
vuotta (aikaisintaan sinä päivänä, kun koira täyttää kaksi (2) vuotta).
Kilpailukausi on kalenterivuosi, joka alkaa koirakohtaisesti ensimmäisestä kokeesta ko. kaudella/tulevilla kausilla.
Koira ei voi osallistua kokeeseen, jos uusintamittausta ei ole suoritettu. Uusintamittaus suoritetaan kuten
ensimmäinen mittaus. Mittahenkilöt eivät saa olla samat kuin ensimmäisessä mittauksessa. Uusintamittauksen
tulos kumoaa edellisen mittaustuloksen, se merkitään kilpailukirjoihin ja siitä tehdään mittauspöytäkirja.
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8. Ylikorkeusmääritelmä
Ylikorkeaksi katsotaan:
• italianvinttikoira, jonka säkäkorkeus on yli 38 cm
• whippeturos, jonka säkäkorkeus on yli 51 cm
• whippetnarttu, jonka säkäkorkeus on yli 48 cm
9. Mittauspöytäkirjojen toimitus rata- ja maastorekisterinpitäjille
Mittahenkilö lähettää kaikista virallisista mittauksista (ensimmäisestä ja uusintamittauksesta) mittauspöytäkirjan
kopiot viikon kuluessa Vinttikoiraliiton kilpailukirjojen kirjoittajalle. Mittauspöytäkirja tulee olla kaikilta osin
täytetty. Mittauspöytäkirjan yläreunaan tulee tehdä merkintä: tiedoksi kilpailukirjojen kirjoittajalle, sekä
uusintamittauksen kyseessä ollessa: tiedoksi uusintamittauksesta ja kyseisen koiran kilpailukirjan numero. Mikäli
uusintamittauksessa koiran korkeus poikkeaa +/- 1 cm ensimmäisestä mittaustuloksesta, toimittaa
rekisterinpitäjä kopion mittauspöytäkirjoista kilpailuvaliokunnan sihteerille.
10. Valitusoikeus
Noudatetaan Kennelliiton yleistä valitusmenettelyä.
10.1. Tarkistusmittaus
Valituksen perusteella suoritettavan tarkistusmittauksen ja sen suorittajat määrää Vinttikoiraliiton hallitus.
Koiran tarkistusmittaukseen määrätään kaksi mittahenkilöä sekä valvoja esim. kokeen ylituomari.
Tarkistusmittaus on tehtävä kuukauden (1 kk) kuluessa Vinttikoiraliiton päätöksestä ja se suoritetaan
mittausohjeen mukaisesti. Mikäli tarkistusvaatimuksen kohteena oleva mittaustulos todetaan muuttuneeksi, uusi
tulos merkitään koiran kilpailukirjoihin. Tarkistusmittauksesta tehdään mittauspöytäkirja, joka toimitetaan
Vinttikoiraliiton hallitukselle, joka asian käsiteltyään toimittaa ne asianosaisille. Koira voidaan määrätä valituksen
perusteella tarkistusmitattavaksi vain kerran.

