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SUOJATUT PALKINTOMANTTELIT 
 
 

ARVOKILPAILUJEN VOITTAJAMANTTELIT  
  
ARVOKILPAILU  VÄRI KIRJAILU 
PM‐kilpailut  valkoinen sininen 
SM‐kilpailut  purppuranpunainen kulta tai keltai nen  
Derby  kanariankeltainen musta 
Juoksukuninkuus  sininen hopea tai valk oinen  
Suomi‐Cup  sininen hopea tai valk oinen  
Tähtisprintteri  sininen hopea tai valk oinen  
FCI Euroopan mestaruus  sininen ‐ 
FCI Euroopan maastomestaruus punainen ‐ 
FCI Maailman mestaruus  valkoinen ‐ 
FCI Maailman mestaruus (talvi) punainen ‐ 
CdL Sprinter ratajuoksuvoittaja vihreä  
CdL Sprinter maastojuoksuvoittaja vihreä  
  
KERHOJEN SUOJATUT MANTTELIVÄRIT  
  
KERHO  VÄRI KIRJAILU  
Helsingin Vinttikoirakerho ry HVK  valkoinen punainen  
Kaakkois‐Suomen Vinttikoirakerho K‐SVK  kuparinruskea musta  
Keski‐Suomen Vinttikoirakerho ry K‐SVKK  turkoosi musta  
Lakeuden Vinttikoiraharrastajat ry LVKH  punainen sininen  
Luhtilaukkaajat ry LL  vihreä keltainen  
Lännen Vinttikoirat ry LV  keski‐sininen keski‐keltainen  
Mikkelin Vinttikoiraseura ry MiViks  musta keltainen  
Oulun Seudun Vinttikoiraharrastajat ry OSVKH  ruskea keltainen  
Pirkanmaan Vinttikoirakerho ry PVK  punainen valkoinen  
Savon Seudun Vinttikoiraharrastajat ry SSVK  harmaa neonkeltainen  
Suomen Azawakh‐ ja Sloughikerho ry (SLAZA RY) punainen vihreä  
Suomen Basenjit ry  SuBa  oranssi musta  
Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry SIC  kirkkaanpunainen musta  
Suomen Faaraokoirat ja Ibizanpodencot ry SFK  vihreä terracotta  
Suomen Salukikerho ry SSaK  lila hopea  
Suomen Irlanninsusikoirat ry SIRL vihreä oranssi tai valkoinen 
Suomen Afgaanit ry SA‐FA  luonnonvalkoinen vaaleanruskea  
Suomen Greyhoundyhdistys ry SGY  musta punainen  
Suomen Borzoiklubi ry SBK  harmaa musta  
Suomen Portugalinpodengot ry SPP  vihreä/punainen kulta  
Suomen Puolanvinttikoirat ry SUP puna-valkoinen musta 
Suomen Unkarinvinttikoirat ry SUN  valkoinen oranssi  
Suomen Vinttikoiraliitto ry  sininen hopea tai valkoinen 
Turun Vinttikoirakerho ry TVK violetti valkoinen  
Whippet‐Harrastajat ry W‐H  valkoinen musta  
  
JUOKSUMANTTELIEN VÄRIT  
  
NRO  MANTTELI  NUMERO 
1  punainen  valkoinen 
2  sininen  valkoinen 
3  valkoinen  musta 
4  musta  valkoinen 
5  keltainen  musta 
6  mustavalkoraidallinen (raidan leveys 2‐3 cm) punainen 
  
Numeron korkeus on puolet manttelin sivun korkeudesta ja leveys 1‐2 cm.  Numero sijoitetaan  keskelle manttelin molempia  
sivuja. Muita tuomareille näkyviä merkintöjä ei mantteleis sa saa olla.  
 
Kansallisissa maastokokeissa manttelinvärit ovat punainen ja sininen/valkoinen. Mantteleissa saa olla numerot kuten 
ratamantteleissa mutta ne eivät ole pakolliset. Muita näkyviä merkintöjä ei mantteleis sa saa olla. 
 
Kansainvälisissä maastokokeissa manttelinvärit ovat punainen ja valkoinen. Mantteleissa ei saa olla numeroita tai muitakaan 
näkyviä merkintöjä. 
 
Ajuekokeissa manttelinvärit ajueen koirilla ovat punainen, sininen ja valkoinen. Mantteleissa saa olla numerot kuten 
ratamantteleissa mutta ne eivät ole pakolliset. Muita näkyviä merkintöjä ei mantteleis sa saa olla. 
 
  


