Suomen Vinttikoiraliitto ry:n maasto- ja ratakokeiden uudet koesäännöt
Maasto- ja ratakokeissa noudatettavia sääntöjä on uudistettu ja uudet säännöt ovat voimassa
1.3.2014 alkaen. Lisäksi uusi koelaji ajuekoe on saanut omat yksityiskohtaiset ja kattavat
sääntönsä. Ilmoittaessasi koirasi mukaan kokeeseen tai lupautumalla kokeen toimihenkilöksi
sitoudut noudattamaan näitä koesääntöjä. Säännöt löytyvät Suomen Vinttikoiraliitto ry:n
Internetsivuilta (www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannöt) ja jokaisen kilpailuttajan
tuleekin lukea ne vähintään kerran läpi. Sääntöihin tutustuminen muun muassa auttaa kilpailuttajaa
toimimaan oikein koepaikalla.
Alle on kuitenkin luku-urakan helpottamiseksi koottu tiivistelmä kilpailuttajan kannalta
merkittävimmistä sääntömuutoksista ja -tarkennuksista:
Kilpailukirjojen anominen
Maasto- ja ratakirjat anotaan Vinttikoiraliiton kilpailukirja-anomuskaavakkeella,
ratakirjaa varten koiran tulee entiseen tapaan suorittaa myös vaadittavat koejuoksut
hyväksytysti. Kilpailukirjoja ei jatkossa toimiteta enää postiennakolla, vaan
kilpailukirja-anomuksen mukaan tulee jatkossa liittää kuitti maksetusta
kilpailukirjamaksusta. Kirjojen toimitusaika on noin 1 viikko. (Liite 6)
Ilmoittautuminen kokeeseen ja siitä poisjääminen
Kokeeseen ilmoittaudutaan ja poisjäännistä ilmoitetaan kuten ennenkin;
ilmoittautuminen tapahtuu järjestäjän ilmoittamalla ja SVKL:n kilpailukalenterissa
julkaistulla tavalla ja poisjäännistä on AINA ilmoitettava koetoimikunnalle ennen
kokeen alkua. Aiemmasta käytännöstä poiketen jokaisesta kokeeseen ilmoitetusta
koirasta on aina maksettava osallistumismaksu poisjäännistä huolimatta.
Maksettu osallistumismaksu palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että koetta ei
kilpailuttajasta riippumattomasta syystä juosta lainkaan (esim. lähtö peruuntuu
poisjääntien vuoksi). (Vinttikoirakokeiden säännöt, kohta 10.3.)
Rotujaot maastokokeissa
Kilpailukalenterissa ilmoitetaan, minä päivänä kukin rotu maastokokeessa juoksee.
Edellisistä vuosista poiketen kokeiden järjestäjät voivat jatkossa siirtää rotuja
koepäivästä toiseen, mikäli se on tarpeen esimerkiksi koiramäärien tasaamiseksi.
Lisäksi kaksipäiväinen koe voidaan tarvittaessa järjestää yksipäiväisenä, mikäli se on
järjestelyjen kannalta järkevämpää. Vaikka rodun koe siirrettäisiin toiselle päivälle, ei
osallistumismaksua palauteta. Kilpailunjärjestäjä on velvollinen ilmoittamaan
muuttuneesta koepäivästä kilpailuttajille esimerkiksi kilpailukirjeen yhteydessä.
Kilpailuttajan kannattaakin ottaa tämä huomioon jo ilmoittautumisvaiheessa ja varata
varmuuden vuoksi esimerkiksi koko viikonloppu vapaaksi, mikäli se suinkin on
mahdollista. Nähtäväksi jää, kuinka paljon muutoksia rotujakoihin joudutaan
tekemään ja kuinka usein ne osuvat juuri oman rodun kohdalle.
Juoksuvarmuuden osoittaminen maastokokeessa
Maastokokeiden kilpailukirjan voi edelleen anoa ilman koejuoksun suorittamista. Jotta
koiran juoksuvarmuus voidaan todeta, on myönnetty kilpailukirja uusien sääntöjen

myötä voimassa yhden kilpailun ajan. Koiran juoksuvarmuus osoitetaan sen
ensimmäisessä kilpailussa ja koiran tulee saavuttaa kokeesta hyväksytty koetulos.
Koiran koetulos on hyväksytty, kun tuomarineuvosto on antanut koiran
koesuorituksesta vähintään puolet (50 %) maksimipistemäärästä. Koetulos on
koesuorituksen/-suoritusten kokonaispistemäärä. (Maastokoeohje, kohta 16.2.1.)
Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että
 Alkuerälähdön maksimipistemäärän ollessa 300 pistettä, on hyväksytty tulos
vähintään 150 pistettä.
 Mikäli koira osallistuu alkuerälähdön lisäksi myös finaaliin, on kokeen
yhteispistemäärä 600 pistettä, ja hyväksytyn tuloksen raja näin ollen 300
pistettä.
 Sillä, miten pisteet jakautuvat alkuerän ja finaalin kesken, ei ole merkitystä
(esim. alkuerä 250 pistettä + finaali 50 pistettä = hyväksytty tulos).
 Jos koira saa alkuerästä hyväksytyn tuloksen, mutta luopuu finaalista, on
koiran koetulos hyväksytty.
Mikäli koiran koetulos ei ole hyväksytty, ei kilpailukirja ole enää voimassa.
Kilpailukirja palautuu takaisin voimaan, kun koira on suorittanut hyväksyttävästi
koejuoksun esimerkiksi harjoituksissa tai kokeen yhteydessä epävirallisessa
lähdössä. Koejuoksussa pitää olla mukana toinen koira ja suoritusta valvoo
maastokokeiden palkintotuomari. (Liite 6.)
Maastokokeen sertifikaatit
1.3.2014 voimaan astuvien sääntöjen myötä maastokokeissa jaettavat sertifikaatit
eivät enää ole riippuvaisia kokeeseen osallistuvien koirien määrästä. Uusien
sääntöjen mukaan maastokokeen sertifikaatti voidaan myöntää koiralle, joka
saavuttaa vähintään ¾ (kolme neljäsosaa) maksimipistemäärästä. (Maastokoeohje,
kohta 18.)
Kun maastokokeen kokonaispistemäärä on 600 pistettä, voidaan sertifikaatti myöntää
siis kaikille niille koirille, jotka saavat kokeesta vähintään 450 pistettä.
Maastokäyttövalion arvoon vaaditaan edelleen 5 (viisi) sertifikaattia, jotka on
saavutettu kahden kauden aikana.
Ratakokeen koejuoksut
Kuten ennenkin, jotta koiralle voidaan myöntää ratajuoksukirja, tulee koiran osoittaa
juoksuvarmuutensa kolmella koejuoksulla: yhdellä soolokoejuoksulla ja kahdella
ryhmäkoejuoksulla. Epäselvyyksien välttämiseksi uusiin sääntöihin on kirjattu lisäys,
jonka mukaan kahta ryhmäkoejuoksua ei voi juosta samana päivänä. Sen sijaan
soolokokeen ja yhden ryhmäkoejuoksun voi suorittaa entiseen tapaan saman päivän
aikana, kunhan noudatetaan riittävän pitkää (väh. 40 min) lepoaikaa. (Liite 6)
Ratakokeen luokituspisteet
Koira aloittaa kilpailu-uransa aina 15 luokituspisteellä. Ratakokeissa koiran
luokituspisteet joko lisääntyvät tai vähenevät riippuen koiran sijoituksesta sekä
lähdön koiramäärästä. Luokituspisteiden avulla koirien nopeuserot voidaan tunnistaa,
ja niiden avulla lähdöistä voidaan tehdä esimerkiksi mahdollisimman tasaisia. Uusien

sääntöjen myötä luokituspisteiden jakoperusteet muuttuvat; tarkoituksena on, että
yksilöiden välille saadaan entistä nopeammin eroa, mikä puolestaan on eduksi
etenkin suurilukuisissa roduissa. Luokituspisteiden uusi jakauma löytyy liitteestä 9.
Ratakokeen sertifikaatit
Koiralle, joka saavuttaa tai alittaa rodulleen kyseiselle radalle asetetun
käyttövalioajan, myönnetään ratakokeen sertifikaatti. Kokeessa niitä voidaan
myöntää koiralle vain yksi. Mikäli koiran yksikin koesuoritus kokeessa hylätään (disk),
ei koiralle myönnetä kokeesta lainkaan ratakokeen sertifikaattia. (Ratakoeohje, kohta
18.)
Eli jos koira vaikkapa alkuerässä tai ensimmäisessä sijoituslähdössä saavuttaa
käyttövalioajan, mutta finaalissa tai toisessa sijoituslähdössä se diskataan, ei
sertifikaattia myönnetä kyseisestä kokeesta ollenkaan.
Suomenmestaruuskokeet
Suomenmestaruuskokeet juostaan jatkossa kansallisin säännöin ja niitä varten on
laadittu kattavat ohjeet.
Suomen maasto- ja ratamestaruuskoe voidaan järjestää vain, jos koeluokassa on
vähintään 4 osallistujaa. Jos osallistujia on 4-5, kilpaillaan Suomen
Vinttikoiraliiton maasto- tai ratamestaruudesta (SVKLMM ja SVKLRM). Mitattavien
rotujen ylikorkeat koirat kilpailevat aina Suomen Vinttikoiraliiton mestaruudesta. Kun
osallistujia on 6 tai enemmän, kilpaillaan Suomen maasto- ja ratamestaruudesta ja
SMM ja SRM -tittelit voidaan jakaa. (Liite 13.)
Koiran kilpailuvarustus maasto- ja ratakokeissa
Koesääntöjen liitteessä 7 esitellään koiran kilpailuvarustusta. Koiran on oltava
täydessä kilpailuvarustuksessa sen ollessa rata-alueella, joka alkaa
järjestelykennelistä ja päättyy järjestäjän ilmoittamaan paikkaan. Onkin siis syytä
huomioida, että esimerkiksi kuonokoppaa ei saa ottaa pois koiran päästä ennen kuin
koira on kokonaan poistunut rata-alueelta. Esimerkiksi maastokisassa ei siis
välttämättä riitä, että koira kannetaan koppa päässä kisapellon reunaan, jossa koppa
otetaan pois.
Kilpailuvarusteisiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä kilpailuvarustuksella
on suuri merkitys koiran turvallisuuteen ja hyvinvointiin; liian suuri mantteli
saattaa aiheuttaa esimerkiksi kaatumisvaaran ja liian tiukka kaulapanta estää koiraa
hengittämästä riittävän tehokkaasti juoksusuorituksen rasittavuuteen nähden.
Ehkä tärkein osa koiran kilpailuvarustusta on kuonokoppa, joka suojaa sekä koiraa
itseään että myös sen kilpakumppania. Sopivankokoinen kuonokoppa pysyy päässä,
ei purista mistään ja kuono-osa on riittävän syvä, jotta koiran suu mahtuu
avautumaan kunnolla auki. Kuonokopan sopivuuden voi testata vetämällä koppaa
eteenpäin (koppa ei saa lähteä pois päästä) ja työntämällä sitä kohti koiran kuonoa
(kopan sivulangat eivät saa osua silmiin, kopan etureuna ei saa osua koiran
kuonoon, eikä kuono saa tulla yli kopasta). Lisäksi uusien sääntöjen myötä ns.
liukukiinnityksellä varustetut kuonokopat on kokonaan kielletty.

Tarkista ennen kilpailukauden alkua, että oman koirasi kilpailuvarustus on kunnossa.
Tarkat kuvaukset asianmukaisesta kilpailuvarustuksesta löytyvät uusien sääntöjen
liitteestä 7. Vinkkejä kilpailuvarustuksen hankinnasta kannattaa kysellä esimerkiksi
muilta harrastajilta tai juoksutoimikunnalta.

