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Kilpailukirjat
Hyväksytty Vinttikoiraliiton hallituksessa 15.1.2020. Voimassa 1.3.2020 alkaen.
Ratakoe
Koiran on oltava rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin ja tunnistusmerkitty Kennelliiton sääntöjen mukaisesti.
Mitattavilla roduilla (italianvinttikoira ja whippet) tulee olla voimassa oleva mittaustodistus. Kilpailukirja anotaan
Vinttikoiraliiton kilpailukirja-anomuskaavakkeella, jonka tulee olla kaikilta osin täytetty. Ratakokeen kilpailukirjaa
anottaessa vaadittujen koejuoksujen tulee olla hyväksytysti suoritettu. Anomuksessa tulee olla mukana vaaditut
liitteet. Puutteellisesti täytettyjä anomuksia ei käsitellä.
Koejuoksut
Koiran juoksuvarmuus osoitetaan kolmella koejuoksulla: yhdellä soolokoejuoksulla ja kahdella ryhmäkoejuoksulla.
Koejuoksukoira juoksee aina täydessä kilpailuvarustuksessa. Koejuoksut voi juosta aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ennen kuin koira on oikeutettu osallistumaan kilpailuun. Koejuoksun voi juosta vähintään 280 m
matkalla. Ensimmäinen koejuoksu on nk. soolokoejuoksu, jossa koira osoittaa viehevarmuutensa. Soolokoejuoksun
hyväksymisessä otetaan myös huomioon se, että koira reagoi vieheen pysähtymiseen. Jos soolokoejuoksun matka
on 280 m, voidaan ensimmäinen ryhmäkoejuoksu juosta saman päivän aikana, kunhan noudatetaan riittävän pitkää
lepoaikaa, vähintään 40 minuuttia. Kahta ryhmäkoejuoksua ei voi juosta samana päivänä.
Toinen ryhmäkoejuoksu on juostava vähintään 480 m matkalla. Poikkeuksena italianvinttikoira, basenji, etnankoira
ja pieni portugalinpodengo, joiden ryhmäkoejuoksumatkat ovat 280 m tai 350 m sekä whippet ja keskikokoinen
portugalinpodengo, joiden toisen ryhmäkoejuoksumatkan tulee olla vähintään 350 m. Ryhmäkoejuoksu suoritetaan
kahden koiran kanssa, koejuoksukoiran molemmilta puolilta on lähdettävä koira. Koejuoksua valvova tuomari voi
myöntää poikkeuksen kahden koekoiran vaatimuksesta nk. harvinaisten rotujen ollessa kyseessä, jolloin
koejuoksukoira lähtee sisemmästä kopista.
Koejuoksukoira juoksee aina täydessä kilpailuvarustuksessa ja lähtee aina keskeltä. Koiran on koejuoksuissaan
osoitettava, että se juoksee juoksusääntöjen mukaisesti eikä häiritse kanssakilpailijoitaan. Koejuoksun hyväksyy
ratakokeen palkintotuomari, joka merkitsee hyväksynnän kilpailukirja-anomukseen. Myös ryhmäkokeiden
koejuoksukaverikoirien määrästä, sekä hylkäämisestä tulee tehdä merkintä kilpailukirja-anomukseen.
Kilpailukirjan saadakseen koiralla tulee olla kaksi peräkkäistä hyväksyttyä ryhmäkoejuoksua. Jos koira keskeyttää
häirinnän takia, ei tätä merkitä anomuskaavakkeeseen.
Koejuoksua valvovan tuomarin tulee noudattaa Suomen Kennelliiton jääviyssääntöä koskien näyttelyitä, kokeita ja
kilpailuja.
Tuontikoirille ja Greyhound Racing Liiton (GRL) koirille kirjoitetaan kilpailukirja ilman koejuoksuja seuraavin
ehdoin:
1. Koira on rekisteröity Suomen Kennelliiton koirarekisteriin
2. Koiralla on FCI:n alaisen liiton tai GRL:n voimassa oleva ratajuoksukirja jossa on vähintään kaksi
hyväksyttyä tulosta.
3. Mitattavilla roduilla on mittaustodistus
Vientikoirat
Mikäli koiralle myönnetään jonkin toisen maan kilpailukirja, päättyy Suomen Vinttikoiralliton myöntämän
kilpailukirjan voimassaolo.
Maastokoe ja näöllään ajavien koirien maastokoe
Koiran on oltava rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin ja tunnistusmerkitty Kennelliiton sääntöjen mukaisesti.
Mitattavilla roduilla (italianvinttikoira ja whippet) tulee olla voimassa oleva mittaustodistus. Kilpailukirja anotaan
Vinttikoiraliiton kilpailukirja-anomuskaavakkeella, ja sen tulee olla kaikilta osin täytetty. Kilpailukirjan myönnetään
ilman ennakkokoejuoksua. Juoksuvarmuuden varmistamista varten kirja on voimassa yhden kilpailun ajan.
Anomuksessa tulee olla mukana vaaditut liitteet. Puutteellisesti täytettyjä anomuksia ei käsitellä.
Koiran juoksuvarmuus osoitetaan sen ensimmäisessä kilpailussa. Tämä koskee myös kansainvälisiä kokeita ja
ulkomailla juostuja kilpailuja. Mikäli koiran ensimmäinen koesuoritus (alkuerä) ei ole hyväksytty, tai sen
ensimmäisen kilpailun toinen koesuoritus (finaali) hylätään (DISK), tai koira suljetaan kokeesta, sen kilpailukirja ei
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ole enää voimassa. Kilpailukirja palautuu voimaan, kun koira suorittaa hyväksyttävästi koejuoksun. Koetoimitsija
kirjoittaa kilpailukirjaan koejuoksuvaatimuksen ja ylituomari vahvistaa sen allekirjoituksellaan (pvm.,
Koejuoksuvaatimus ja ylituomarin allekirjoitus). Koejuoksuvaatimusta ei kirjata kilpailukirjaan ulkomailla, vaan se
on automaattisesti vaatimuksena.
Koejuoksu voidaan suorittaa aikaisintaan seitsemän (7) päivän kuluttua koejuoksun määräytymispäivästä, ja vain
kerran ko. päivänä.
Koejuoksun voi suorittaa harjoituksissa tai kokeen yhteydessä epävirallisessa lähdössä ja siinä pitää olla mukana
toinen koira koko suorituksen ajan. Koejuoksukoira juoksee täydessä kilpailuvarustuksessa. Koemuodon
palkintotuomari valvoo koejuoksun. Koiran on koejuoksuissaan osoitettava, että se juoksee juoksusääntöjen
mukaisesti eikä häiritse kanssakilpailijoitaan. Koejuoksusta on saatava hyväksyttyä tulosta vastaava pistemäärä,
jotta koeoikeus palautuu. Koejuoksun valvonut tuomari kirjaa hyväksymisen kilpailukirjaan: ” Koejuoksu hyväksytty
xx.xx.20xx, paikka, tuomarin nimi”
Tuontikoirille kirjoitetaan kilpailukirja ilman yhden kilpailun voimassa oloa seuraavin ehdoin:
1.
2.
3.

Koira on rekisteröity Suomen Kennelliiton koirarekisteriin
Koiralla on FCI:n alaisen liiton voimassa oleva maastojuoksukirja
Mitattavilla roduilla on mittaustodistus

Vientikoirat:
Mikäli koiralle myönnetään jonkin toisen maan kilpailukirja, päättyy Suomen Vinttikoiralliton myöntämän
kilpailukirjan voimassaolo.
Ajuekoe
Koiran on oltava rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin ja tunnistusmerkitty Kennelliiton sääntöjen mukaisesti.
Mitattavilla roduilla (italianvinttikoira ja whippet) tulee olla voimassa oleva mittaustodistus. Kilpailukirjana
käytetään maastokokeiden kilpailukirjaa. Ajuekokeessa maastokokeen kilpailukirja on aina voimassa ilman
koejuoksuvaatimuksia. Ajuekokeen tulokset kirjataan kilpailukirjan viimeiselle aukeamalle.

