
SUOMEN	  VINTTIKOIRALIITTO	  RY	   TIEDOTE	   	  
	   Kilpailuvaliokunta	  

	  
1/2	  

KANSAINVÄLISET	  KOKEET	  2017	  
	  

• Kansainvälisissä	  kokeissa	  noudatetaan	  1.1.2017	  voimaantulleita	  FCI:n	  kansainvälisiä	  koesääntöjä	  	  
	  

KANSALLISET	  KOKEET	  KV	  KOKEIDEN	  YHTEYDESSÄ	  
	  

• Kansainvälisten	  kokeiden	  yhteydessä	  juostavissa	  kansallisissa	  kokeissa	  noudatetaan	  kansallisia	  sään-‐
töjä,	  SVKL	  Vinttikoirakokeiden	  säännöt	  1.3.2014	  ja	  sääntöjen	  liitteet	  
(ylikorkeat	  it	  ja	  wh,	  sekä	  rodut	  joilla	  ei	  ole	  osallistumisoikeutta	  kansainvälisiin	  kokeisiin,	  Näöllään	  ajavien	  
koirien	  maastokoe)	  

	  
KANSAINVÄLISISSÄ	  KOKEISSA	  
	  
Maastokokeet	  

• sallitut	  manttelit:	  punainen	  tai	  valkoinen,	  niissä	  ei	  saa	  olla	  mitään	  merkintöjä	  joten	  ratamanttelit	  ei	  ole	  
sallittuja	  

• ajotyöskentelyn	  arvioimisosa-‐alue	  älykkyys	  on	  muuttunut	  seuraamiseksi	  
Seuraaminen	  
Seuraaminen	  on	  koiran	  kykyä	  seurata	  viehettä	  ja	  aina	  koiran	  100%:sta	  huomion	  kiinnittämistä	  viehee-‐
seen.	  Hyväksi	  seuraamiseksi	  voidaan	  luonnehtia	  kun	  koira:	  
1. Seuraa	  viehettä	  koko	  suorituksen	  ajan	  ja	  pyrkii	  aktiivisesti	  saamaan	  vieheen	  kiinni.	  Reagoi	  nopeasti	  

vieheen	  liikkeisiin.	  
2. Seuraa	  viehettä	  tarkasti	  ja	  pyrkii	  tekemään	  ”tappoloikan”	  heti	  kun	  pääsee	  vieheen	  lähelle.	  
3. Pyrkii	  aktiivisesti	  ja	  aggressiivisesti	  saamaan	  vieheen	  kiinni	  läpi	  koko	  suorituksen.	  
4. Seuraa	  viehettä	  ilman,	  että	  tekee	  suuria	  johtopäätöksiä	  vieheen	  kulkusuunnista	  (ennakoivaa	  juokse-‐

mista).	  
• arvostelukaavakkeet	  on	  kansainvälisissä	  kokeissa	  omansa,	  älykkyyden	  tilalle	  vaihdettu	  seuraaminen	  
• tasapistetilanteen	  ratkaisevien	  osa-‐aluepisteiden	  järjestys	  on	  muuttunut;	  paremmuutta	  ratkottaessa	  osa-‐

aluepisteiden	  perusteella	  ensin	  katsotaan	  ketteryys,	  sitten	  nopeus,	  kestävyys,	  seuraaminen	  ja	  viimeisenä	  
innokkuus.	  

• väärään	  aikaan	  lähettäminen:	  kansainvälisissä	  kokeissa	  liian	  aikaisin	  lähettämisen	  lisäksi	  myös	  liian	  
myöhään	  lähettämisestä	  voidaan	  vähentää	  koiran	  pisteistä	  10	  %	  

	  
Ratakokeet	  

	  
• Ensimmäisissä	  aikajuoksuissa	  lähdöt	  pyritään	  tekemään	  niin,	  ettei	  saman	  omistajan	  koirat,	  mikäli	  mah-‐

dollista,	  juokse	  samassa	  lähdössä.	  
	  

Yleistä	  
	  

• kts.	  myös	  SVKL:n	  koesääntöjen	  kohta	  2.2.	  
• CACILin	  ja	  VARA-‐CACILin	  jakaminen	  

FCI:n	  ryhmän	  10	  koirille,	  mikäli	  rodussa	  on	  kuusi	  koiraa	  per	  sukupuoli	  jaetaan	  CACIL	  kummallekin	  suku-‐
puolelle	  erikseen.	  Mikäli	  rodussa	  on	  jompaakumpaa	  sukupuolta	  vähemmän	  kuin	  kuusi	  jaetaan	  rodulle	  
vain	  yksi	  CACIL.	  Mikäli	  rodussa	  on	  vähemmän	  kuin	  kuusi	  koiraa	  CACILia	  ei	  jaeta.	  
	  
Maastokokeet:	  Saadakseen	  CACILin	  koiralla	  tulee	  olla	  saavutettuna	  kansainvälisestä	  näyttelystä	  laatu-‐
maininta	  ”erittäin	  hyvä”	  ”aikuisten	  luokasta”	  (nuo,	  avo,	  käyttö-‐	  tai	  valioluokasta),	  lisäksi	  koiran	  tulee	  saa-‐
vuttaa	  vähintään	  75%	  maksimipistemäärästä	  ja	  sijoittua	  rodun	  kilpailuluokan	  parhaaseen	  puolikkaaseen	  
ja	  sijoittua	  kuuden	  parhaan	  joukkoon.	  
	  
Ratakokeet:	  Saadakseen	  CACILin	  koiralla	  tulee	  olla	  saavutettuna	  kansainvälisestä	  näyttelystä	  laatu-‐
maininta	  ”erittäin	  hyvä”	  ”aikuisten	  luokasta”	  (nuo,	  avo,	  käyttö-‐	  tai	  valioluokasta),	  sijoittua	  rodun	  kilpailu-‐
luokan	  parhaaseen	  puolikkaaseen	  ja	  sijoittua	  kuuden	  parhaan	  joukkoon	  finaalissa.	  
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Mikäli	  nämä	  vaatimukset	  eivät	  täyty	  siirtyy	  CACIL	  seuraavalle	  koiralle,	  jonka	  osalta	  edellä	  mainitut	  vaa-‐
timukset	  täyttyvät.	  Vara-‐CACIL	  jaetaan	  seuraavaksi	  parhaalle	  koiralle	  jonka	  osalta	  edellä	  mainitut	  vaati-‐
mukset	  täyttyvät.	  
	  
Tämä	  tarkoittaa	  myös	  sitä,	  että	  vähälukuisissa	  roduissa	  joissa	  osallistujia	  on	  esim.	  vain	  kuusi	  ei	  CACILia	  
voida	  jakaa	  kolmanneksi	  sijoittunutta	  koiraa	  pidemmälle.	  Huomioi	  lause;	  rodun	  kilpailuluokan	  parhaa-‐
seen	  puolikkaaseen.	  
	  
FCI:n	  ryhmän	  5	  koirille	  (ci,	  ib,	  ka,	  fa)	  ei	  jaeta	  CACILeita.	  

	  
KANSALLISISSA	  KOKEISSA	  KV-‐KOKEIDEN	  YHTEYDESSÄ	  
	  
Maastokokeet	  

• sallitut	  manttelit:	  punainen,	  sininen	  tai	  valkoinen,	  numerot	  sallittu	  eli	  myös	  ratamanttelit	  on	  sallittuja	  
• ajotyöskentelyn	  arvioimisosa-‐alueet	  pysyneet	  ennallaan;	  käytetään	  sen	  mukaista	  arvostelukaavaketta	  

	  
ITALIANVINTTIKOIRIEN	  JA	  WHIPPETTIEN	  MITTAUKSESTA	  
	  

• uusista	  kansainvälisistä	  säännöistä	  on	  italianvinttikoirien	  ja	  whippettien	  uusintamittausrajat	  poistuneet,	  
tästä	  johtuen	  olemme	  muuttaneet	  myös	  SVKL:n	  koesääntöjen	  liitteen	  3.	  Mittausohje.	  
Selvennys	  mittauksista:	  
	  	  
Ennen	  1.1.2016	  syntyneet	  koirat:	  
-‐	  mikäli	  koira	  on	  mitattu	  ensimmäisen	  kerran	  alle	  kaksivuotiaana	  ja	  sille	  on	  vanhan	  mittausohjeen	  muk-‐
aan	  (uusintamittausrajat)	  merkitty	  uusintamittausvelvoite	  on	  se	  uusintamitattava	  sen	  jälkeen	  kun	  se	  on	  
täyttänyt	  kaksi	  vuotta	  
-‐	  mikäli	  koira	  on	  mitattu	  ensimmäisen	  kerran	  alle	  kaksivuotiaana	  tulee	  se	  koosta	  riippumatta	  uusin-‐
tamitata	  sen	  jälkeen	  kun	  se	  on	  täyttänyt	  kaksi	  vuotta,	  mikäli	  se	  haluaa	  osallistua	  kv-‐kokeisiin	  
-‐	  mikäli	  koira	  on	  mitattu	  ensimmäisen	  kerran	  yli	  kaksivuotiaana	  ei	  sitä	  tarvitse	  uusintamitata	  
-‐	  Koiria	  ei	  voida	  mitata	  yli	  kaksivuotiaana	  kuin	  kerran	  
	  
1.1.2016	  ja	  sen	  jälkeen	  syntyneet	  koirat:	  
-‐	  mikäli	  koira	  on	  mitattu	  ensimmäisen	  kerran	  alle	  kaksivuotiaana,	  tulee	  se	  uusintamitata	  sen	  jälkeen	  kun	  
se	  on	  täyttänyt	  kaksivuotta	  
-‐	  mikäli	  koira	  mitataan	  ensimmäisen	  kerran	  yli	  kaksivuotiaana	  ei	  sitä	  tarvitse	  uusintamitata	  
-‐	  Koiria	  ei	  voida	  mitata	  yli	  kaksi	  vuotiaana	  kuin	  kerran	  

	  


