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1. YLEISTÄ 

Jos koiran omistaja on luovuttanut koiran kilpailukirjan toimistoon, on koira siinä kohtaa kirjattu 
kokeeseen ja sen tulisi saada kokeesta joku tuloskirjaus. Poikkeuksena koira, joka jää peruutuksen 
tai muun vuoksi ilman kaveria ja ei halua juosta. 

1.1. Eläinlääkäri sulkee, keskeyttää tai toteaa loukkaantuneeksi 

• Ennen ensimmäistä koesuoritusta tehtävässä ELL tarkistuksessa hylkääminen tarkoittaa sitä, 
että koira suljetaan kokeesta. 

• Ensimmäisen koesuorituksen jälkeen tehtävässä ELL tarkistuksessa hylkääminen aiheuttaa 
aina loukkaantunut-merkinnän koiralle. Keskeytetty-merkintä tehdään, jos koira olisi 
päässyt finaaliin. 

1.1.1. Sulkeminen 

Jos eläinlääkäri syystä tai toisesta toteaa ennen alkuerää tehtävässä eläinlääkärin tarkastuksessa, 
että koira ei voi kilpailla kokeessa, tulee koiralle kirjata Suljettu-tulos. 

 

2017 11.3. VIC KOUVOLA SBK AE    SULJETTU ELL 

 

 

200 MUSTI ITALIALAINEN FI123456/14 Onnekas Omistaja Helsinki  VICY- SULJETTU 

 

1.1.2. Keskeytetty 

Jos koira on jo juossut alkuerän ja se pääsisi pisteidensä puolesta finaaliin mutta eläinlääkäri toteaa 
sen loukkaantuneen (kirjaus ELL kertomuksessa), tulee koiralle kirjata Keskeytetty-tulos. Lisäksi se 
merkitään loukkaantuneeksi kokeessa 
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Keskeytetty. 

LOUK 

 

 

200 MUSTI ITALIALAINEN FI123456/14 Onnekas Omistaja Helsinki 250 VICY9 
KESKEYTETTY, 
LOUK 



1.1.3. Pelkkä loukkaantuminen 

Jos koira loukkaantuu alkuerässä mutta se ei pisteidensä puolesta pääsisi finaaliin kirjataan sille 
pelkkä loukkaantuminen. Tässä tapauksessa eläinlääkäri ei keskeytä koiran koetta. 

 

2017 11.3. VIC KOUVOLA SBK AE 250  2/10 LOUK 

 

 

200 MUSTI ITALIALAINEN FI123456/14 Onnekas Omistaja Helsinki 250 VICY9 LOUK 

 

1.2. Luopuminen / koiran vetäminen pois kilpailusta 

Luopumiseksi katsotaan myös se, jos omistaja ilmoittaa toimistoon, että koira loukkaantui eikä jatka 
kilpailussa mutta koiraa ei ole käytetty eläinlääkärillä, eikä kertomuksesta löydy kirjausta koirasta. 

1.2.1. Luopuminen koko kokeesta (alkuerästä) 

Jos omistaja vetää koiransa pois kokeesta kokonaan ja kilpailukirja on jo toimistossa, tulee koiralle 
kirjata Luopui-tulos. 

 

2017 11.3. VIC KOUVOLA SBK AE    Luopui 

 

 

200 MUSTI ITALIALAINEN FI123456/14 Onnekas Omistaja Helsinki  VICY- Luopui 

 

1.2.2. Luopuminen koko kokeesta ensikilpailussa 

Huomaa että jos koe oli alkuerästä luopuneen koiran ensikilpailu, kirjataan kilpailukirjaan tulos 
seuraavasti.  

Koepöytäkirjan kirjaus on samanlainen kaikilla koirilla. 

 

2017 11.3. VIC KOUVOLA SBK AE    Luopui 

Koiran seuraava kilpailu on sen ensikilpa, jossa se osoittaa juoksuvarmuutensa Ykä Ylituomari 

 



1.2.3. Luopuminen finaalista 

Jos omistaja vetää koiransa pois kokeesta alkuerän jälkeen ja koira olisi päässyt finaaliin kirjataan 
koiran tulokseksi Luopui finaalista. 

 

2017 11.3. VIC KOUVOLA SBK AE 250  2/10 LUOPUI FIN 

 

 

200 MUSTI ITALIALAINEN FI123456/14 Onnekas Omistaja Helsinki 250 VICY9 Luopui FIN 

 

1.3. Ylituomari sulkee koiran kokeesta 

Ylituomari voi sulkea koiran esimerkiksi, jos se karkaa ja häiritsee lähtöä tai jos se myöhästyy 
lähdöstä. Tällöin koiralle kirjataan tulokseksi Suljettu. Jos koira suljetaan kokeesta, kun se on jo 
juossut alkuerän, koiran alkuerä tulos mitätöidään ja sen kilpailukirjaan merkitty tulos yliviivataan. 
Lopullinen tulos kokeesta on suljettu. 

Jos koira suljetaan kokeesta, tulisi ylituomarin mainita ylituomarinkertomuksessaan syy 
sulkemiseen. 

1.3.1. Suljettu ennen alkuerää 

 

2017 11.3. VIC KOUVOLA SBK AE    SULJETTU 

 

 

200 MUSTI ITALIALAINEN FI123456/14 Onnekas Omistaja Helsinki  VICY- SULJETTU 

 

1.3.2. Suljettu ennen alkuerää ensikilpailussa 

Huomaa että jos koe oli alkuerästä suljetun koiran ensikilpailu, kirjataan kilpailukirjaan tulos 
seuraavasti. Koepöytäkirjan kirjaus on samanlainen kaikilla koirilla. 

 

2017 11.3. VIC KOUVOLA SBK AE    SULJETTU 

Koiran seuraava kilpailu on sen ensikilpa jossa se osoittaa juoksuvarmuutensa Ykä Ylituomari 

 



1.3.3. Suljettu finaalista 

Koiran alkuerä tulos yliviivataan. 
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1.3.4. Suljettu finaalista ensikilpailussa 
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  Kilpailuoikeus hyväksytyn koejuoksun jälkeen Ykä Ylituomari 

 

1.4. Koiran hylkäys (DISK) 

Jos tuomarineuvosto hylkää (diskaa) koiran suorituksen, kirjataan koiralle tuloksiin DISK. 
Kilpailukirjaan kirjataan lisäksi kilpailukielto aika Yleisen järjestämisohjeen kappaleen 6. 
mukaisesti. 

• ensimmäinen hylkääminen kilpailukauden aikana: ei kilpailukieltoa, koira ei kuitenkaan saa 

osallistua enää sen päivän kokeeseen; 

• toinen hylkääminen kilpailukauden aikana: neljän (4) viikon kilpailukielto; 

• kolmas hylkääminen kilpailukauden aikana: kahdeksan (8) viikon kilpailukielto 

• neljäs hylkääminen kahden perättäisen kilpailukauden aikana: koira menettää 

osallistumisoikeutensa, kilpailukirja otetaan haltuun ja toimitetaan viipymättä postitse 

kilpailukirjojen kirjoittajalle. Lisäksi osallistumisoikeuden menetys tulee kirjata ylituomarin 

kertomukseen (mainitaan koiran kilpailukirjannumero, nimi ja rekisterinumero). 



1.4.1. DISK alkuerässä 

 

 24.9. VIC Helsinki HVK AE 200  8/9 LUOPUI FIN 

2017 11.3. VIC KOUVOLA SBK AE   -/10 DISK 

  Kilpailuoikeus 12.3.2017 Ykä Ylituomari 

 

 

200 MUSTI ITALIALAINEN FI123456/14 Onnekas Omistaja Helsinki  VICY0 DISK 

 

1.4.2. DISK finaalissa 

Koiran alkuerätulos yliviivataan. 

 

 24.9. VIC Helsinki HVK AE 200  8/9 LUOPUI FIN 
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 ” ” ” ” FIN   -/10 DISK 

  Kilpailuoikeus 12.3.2017 Ykä Ylituomari 

 

 

200 MUSTI ITALIALAINEN FI123456/14 Onnekas Omistaja Helsinki  VICY0 DISK 

 



1.4.3. Neljäs DISK kahden perättäisen kilpailukauden aikana 

 

 24.9. VIC Helsinki HVK AE 200  8/9 LUOPUI FIN 

2017 11.3. VIC KOUVOLA SBK AE   -/10 DISK 

 OSALLISTUMISOIKEUDEN MENETYS (neljäs DISK kahden perättäisen kauden aikana) Ykä Ylituomari 

 

 

200 MUSTI ITALIALAINEN FI123456/14 Onnekas Omistaja Helsinki  VICY0 DISK 

 

Lisäksi osallistumisoikeuden menetys tulee kirjata ylituomarin kertomukseen (mainitaan koiran 
kilpailukirjannumero, nimi ja rekisterinumero). 

1.4.4. DISK ensikilpailussa 

Jos koira hylätään sen ensikilpailussa, kirjataan sen kilpailukirjaan ”Kilpailuoikeus hyväksytyn 
koejuoksun jälkeen”. Kilpailukirjaan otetaan tässäkin tapauksessa ylituomarin allekirjoitus. 

 

2017 11.3. VIC KOUVOLA SBK AE   -/10 DISK 

   Kilpailuoikeus hyväksytyn koejuoksun jälkeen Ykä Ylituomari 

 

 

200 MUSTI ITALIALAINEN FI123456/14 Onnekas Omistaja Helsinki  VICY0 DISK 



1.5. Ensikilpailijan koejuoksuvaatimus-kirjaukset 

Mikäli koira ei saa hyväksyttyä tulosta ensimmäisen kilpailunsa alkuerästä, tai se suljetaan tai 
hylätään, sen ensimmäisen kilpailun alkuerässä tai finaalissa, sille tulee kirjata koejuoksuvaatimus 
kilpailukirjaan. Huom! Jos koira on suorittanut koejuoksun hyväksytysti kertaalleen ei sen 
ensimmäinen kilpailu koejuoksun jälkeen ole enää ensikilpailu. 

Tilanteet, joissa koejuoksuvaatimus tulee kirjata ensikilpailijalle: 

• koira hylätään (DISK) alkuerässä tai finaalissa 

• koira suljetaan kokeesta alkuerä suorituksen jälkeen 

• koira saa alkuerästä alle 150 pistettä 

Huomaa että finaalista ei tarvitse saada pisteitä riittää, että ei suljeta tai hylätä (DISK). 

Luopuminen ei myöskään aiheuta koejuoksuvaatimusta. 

Koepöytäkirjaan kirjataan merkinnät tuloksen mukaisesti. Sinne ei tule merkintöjä 

koejuoksuvaatimuksesta. 

1.5.1. Alkuerästä alle 150p 

 

2017 11.3. VIC KOUVOLA SBK AE 135  9/10  

  Kilpailuoikeus hyväksytyn koejuoksun jälkeen Ykä Ylituomari 

 

1.5.2. DISK alkuerässä 
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  Kilpailuoikeus hyväksytyn koejuoksun jälkeen Ykä Ylituomari 

1.5.3. DISK finaalissa 
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 ” ” ” ” FIN   -/10 DISK 

  Kilpailuoikeus hyväksytyn koejuoksun jälkeen Ykä Ylituomari 

 



1.5.4. Suljettu finaalista 
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1.6. Ilman osallistumisoikeutta kilpaillut koira 

Joskus voi käydä niin hullusti, että kokeessa kisaa koira, jolla ei ollutkaan osallistumisoikeutta 
kokeeseen. Tässä kappaleessa annetaan neuvoja kyseisen tilanteen varalle 

1.6.1. Kirjaamisohjeita 

Asiasta on aina oltava yhteydessä rekisteri.svkl@gmail.com osoitteeseen. Kilpailutietojärjestelmä 
ei tällä hetkellä tue kovin hyvin tällaista tilannetta ja siksi asiasta informoiminen on tärkeää. 

Tapaus voi tulla ilmi ennen koetta, kokeen aikana, kokeen jälkeen, tai vasta kun kokeen tulokset on 
jo hyväksytty ja toimitettu kennelliittoon.  

• Jos asia käy ilmi ennen koetta, asia on selkeä, koira ei saa kilpailla kokeessa, se ei saa 
kokeesta mitään tulosta. 

• Jos asia käy ilmi kokeen aikana 

o siten että koira on jo ehtinyt juosta alkuerän. Koira ei voi jatkaa finaaliin ja sen 
alkuerätulos mitätöidään. Tuloksen mitätöinti tarkoittaa sitä, että koira ei saa tulosta 
kokeesta, tuloksiin lisätietoihin kirjataan ”Tulos mitätöity, ei osallistumisoikeutta”. 
Koiran alkuerätulos yliviivataan kilpailukirjasta ja myös kilpailukirjaan kirjataan tuo 
sama lause. Erikoistilannetta ei kirjata. 

o siten että koira on jo ehtinyt juosta finaalinkin. Koiran alkuerä- sekä finaalitulos 
mitätöidään. Koira ei saa kokeesta tulosta. Kirjaaminen samalla tavoin kuin yllä. Myös 
finaalitulos yliviivataan kilpailukirjasta.   

• Jos asia käy ilmi kokeen jälkeen 

o Jos tuloksia ei ole vielä toimitettu vinttikoiraliitolle (ts. niitä ei ole vielä hyväksytty ja 
pystyt itse muokkaamaan tuloksia), toimitaan kuten olisi toimittu, jos asia olisi käynyt 
ilmi kokeen aikana. Myös kilpailukirja pyritään korjaamaan, yllä kuvatulla tavalla. 

o Jos tulokset on toimitettu vinttikoiraliitolle (ts. ne on jo hyväksytty etkä pysty niitä 
itse muokkaamaan), ole yhteydessä rekisteri.svkl@gmail.com niin korjataan tulokset. 
Jos mahdollista kilpailukirja pyritään korjaamaan, yllä kuvatulla tavalla. 

mailto:rekisteri.svkl@gmail.com
mailto:rekisteri.svkl@gmail.com


• Jos tulokset on toimitettu jo kennelliitolle, ole yhteydessä rekisteri.svkl@gmail.com. Tässä 
tapauksessa kennelliittoa pyydetään oikaisemaan koiran tulos ja tulos korjataan myös 
kilpailutietojärjestelmään. 

 

1.6.2. Osallistumisoikeus astutuksen ja penikoimisen jälkeen 

Koesäännöissä sanotaan, että kokeisiin ei saa osallistua ”narttu 30 vrk (arvioitu aika = 63 vrk 
ensimmäisestä astutuksesta) ennen odotettua penikoimista ja 100 vrk penikoimisen jälkeen”. 

Mitä tuo 100 vrk penikoimisen jälkeen tarkoittaa? Yksinkertaisesti sitä, että pentujen 
syntymäpäivän ja kisapäivän väliin tulee jäädä 100 vuorokautta. Syntymäpäivää ja kisapäivää ei 
lasketa mukaan tuohon 100 vuorokauteen. 100 vuorokautta tulee täyttyä ennen kisapäivää. 

Koetoimitsijan on aika mahdotonta tarkastaa kaikkien narttujen kohdalla tätä säännön kohtaa ja 
useimmiten tapaukset käyvät ilmi joko niin, että omistaja itse ilmoittaa tai niin, että asiasta ilmoittaa 
joku toinen kilpailuttaja.  

Kun asia käy ilmi toimitaan kuten kappaleessa 1.6.1 Kirjaamisohjeita kerrotaan. 

1.6.3. Osallistuminen ilman uusintamittausta 

Joskus kaikista tarkistuksista huolimatta voi käydä siten että mitattavan rodun koira osallistuu 
kokeeseen ilman, että sitä olisi uusintamitattu sääntöjen mukaisesti. Kun asia käy ilmi toimitaan 
kuten kappaleessa 1.6.1 Kirjaamisohjeita kerrotaan. 

1.7. Erikoistilanteet KV-kokeissa 

Erikoistilanteet merkitään tuloksiin normaalisti ohjeen aikaisempien kappaleiden mukaan.  

Kilpailukirjaan tulee normaalin suomenkielisen kirjauksen lisäksi merkitä KV-sääntöjen mukaiset 
lyhenteet. Ulkomaisiin kilpailukirjoihin riittää KV-sääntöjen mukaiset lyhenteet. 

Tulos Tulos englanniksi Lyhenne kilpailukirjaan 

Luopui Withdrawal by owner/handler WDR 

Loukkaantui / Suljettu ELL Medical withdrawal/dismiss MWDR 

Suljettu Dismiss DISM/C 

DISK Disqualification DISQ/C 

 

mailto:rekisteri.svkl@gmail.com

