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Mittausohjeen	  muutokset	  
Hyväksytty	  Vinttikoiraliiton	  liittohallituksessa	  21.12.2016	  ja	  tarkennus	  15.1.2017.	  
	  
	  
FCI	  on	  hyväksynyt	  uudet	  koesäännöt	  koskien	  kansainvälisiä	  rata-‐	  ja	  maastokokeita.	  Säännöt	  astuvat	  voimaan	  
1.1.2017.	  Vinttikoirakokeiden	  sääntöjen	  liite	  3	  Mittausohje	  kohdat	  6.	  ja	  7.	  päivitetään	  vastaamaan	  kansainvälistä	  
sääntöä.	  
	  
Alla	  päivitetyt	  kohdat	  ja	  niihin	  tulleet	  muutokset.	  Punaisella	  uusi	  teksti,	  keltaisella	  pohjalla	  yliviivattuna	  
poistettu	  teksti.	  
	  
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	  neljän	  (4)	  hyväksytyn	  mitan	  
jälkeen,	  jos	  koira	  on	  selvästi	  alle	  uusintamittausrajan	  (10	  mm)	  tai	  selvästi	  yli	  ylikorkeusrajan	  (10	  mm)	  ja	  koiran	  
ohjaaja	  sekä	  mittausryhmä	  ovat	  samaa	  mieltä	  asiasta.	  Mikäli	  koira	  on	  osallistumassa	  kv-‐kokeisiin	  
mittaustapahtuma	  voidaan	  päättää	  kuuden	  (6)	  hyväksytyn	  mitan	  jälkeen.	  
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	  
1.1.2016	  jälkeen	  syntyneet	  koirat	  tulee	  uusintamitata	  ennen	  seuraavan	  kilpailukauden	  alkua	  kun	  koira	  on	  jo	  
täyttänyt	  kaksi	  (2)	  vuotta.	  Tätä	  ennen	  syntyneet	  koirat	  tulee	  uusintamitata	  vain	  jos	  ne	  osallistuvat	  KV-‐
kokeeseen,	  koskee	  myös	  ylikorkeita.	  Alle	  kaksi	  (2)	  -‐vuotiaana	  mitattu	  whippeturos,	  jonka	  säkäkorkeus	  on	  49,0	  
cm	  tai	  enemmän,	  ja	  whippetnarttu,	  jonka	  säkäkorkeus	  on	  47,0	  cm	  tai	  enemmän,	  sekä	  italianvinttikoira,	  jonka	  
säkäkorkeus	  on	  37	  cm	  tai	  enemmän,	  on	  mitattava	  uudelleen	  ennen	  seuraavan	  kilpailukauden	  alkua,	  kun	  koira	  on	  
jo	  täyttänyt	  kaksi	  (2)	  vuotta.	  Kilpailukausi	  on	  kalenterivuosi.	  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.	  Ylikorkeaa	  koiraa	  ei	  tarvitse	  uusintamitata,	  ellei	  
koiran	  ohjaaja	  sitä	  erikseen	  halua,	  vaan	  koira	  kilpailee	  kilpailukirjaan	  merkityn	  kokonsa	  mukaisissa	  
kilpailuluokissa.	  	  
	  
15.1.2017	  tarkennettu	  mittausohjeen	  kohta	  7.	  	  
	  
Muutos	  punaisella.	  
	  
7.	  Uusintamittaus	  
1.1.2016	  jälkeen	  syntyneet	  koirat	  tulee	  kaikki	  uusintamitata	  ennen	  seuraavan	  kilpailukauden	  alkua	  kun	  koira	  on	  
jo	  täyttänyt	  kaksi	  (2)	  vuotta.	  Tätä	  ennen	  syntyneet	  koirat	  tulee	  uusintamitata	  seuraavasti: Alle	  kaksi	  (2)	  -‐
vuotiaana	  mitattu	  whippeturos,	  jonka	  säkäkorkeus	  on	  49,0	  cm	  tai	  enemmän,	  ja	  whippetnarttu,	  jonka	  
säkäkorkeus	  on	  47,0	  cm	  tai	  enemmän,	  sekä	  italianvinttikoira,	  jonka	  säkäkorkeus	  on	  37	  cm	  tai	  enemmän,	  on	  
mitattava	  uudelleen	  ennen	  seuraavan	  kilpailukauden	  alkua,	  kun	  koira	  on	  jo	  täyttänyt	  kaksi	  (2)	  vuotta.	  Mikäli	  
koira	  on	  osallistumassa	  kv-‐kokeisiin	  tulee	  se	  koosta	  huolimatta	  uusintamitata	  ennen	  seuraavan	  kilpailukauden	  
alkua	  kun	  koira	  on	  jo	  täyttänyt	  (2)	  vuotta.	  	  
Kilpailukausi	  on	  kalenterivuosi.	  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.	  Ylikorkeaa	  koiraa	  ei	  tarvitse	  uusintamitata,	  ellei	  koiran	  ohjaaja	  sitä	  erikseen	  halua,	  
vaan	  koira	  kilpailee	  kilpailukirjaan	  merkityn	  kokonsa	  mukaisissa	  kilpailuluokissa.	  
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