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Vinttikoirakokeiden anominen 2020
Järjestävän kerhon vastuuhenkilö
Järjestävän kerhon on nimettävä kokeeseen vastuuhenkilö, jolla on oikeus anoa kyseistä koetta ja
tehdä siihen tarvittavia muutoksia. Vain tämä nimetty vastuuhenkilö voi anoa kokeen ja hoitaa
anottuun kokeeseen liittyviä asioita. Muiden kuin vastuuhenkilön yhteydenottoja ei huomioida.
Kulloinkin kyseessä olevan vastuuhenkilön nimi yhteystietoineen on ilmoitettava Vinttikoiraliiton
kilpailuvaliokunnan sihteerille. Järjestävän kerhon nimeämälle vastuuhenkilölle luodaan oikeus
anoa kokeita Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmässä. Vastuuhenkilön vaihtuessa edellisen
vastuuhenkilön oikeudet poistetaan. Koeanomukseen tulee vastuuhenkilöksi nimetä tämä sama
henkilö.
Kokeiden anominen kilpailutietojärjestelmään ja Omakoira-järjestelmään
Kokeet anotaan ensimmäisessä vaiheessa vain Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmässä,
ei Kennelliiton Omakoira-järjestelmässä. Kilpailutietojärjestelmään tehdyn koeanomuksen tulee olla
kaikilta osin täytetty ja sen tulee olla tallennettu. Anomuksen tulee olla tallennettu anomus valmistilaisena viimeistään Vinttikoiraliiton asettamaan määräpäivään mennessä. Puutteellisia
koeanomuksia ei käsitellä.
Kokeiden anomisen ensimmäinen määräpäivä on 15.6. katso alta tarkemmin. Vinttikoiraliitto
tarkastaa koeanomuksen, mm. nimettyjen toimihenkilöiden pätevyyden ja toimintaoikeuden
voimassaolon. Vinttikoiraliiton hyväksynnän jälkeen kilpailuvaliokunta kirjaa kokeen OmaKoirajärjestelmään.
Anottujen kokeiden pitoajan päällekkäisyys
Mikäli samalle päivämäärälle on useampi järjestäjä halukas järjestämään kokeen, on järjestäjien
ratkaistava keskenään, Vinttikoiraliiton asettamaan määräpäivään mennessä, kuka kokeen tälle
päivämäärälle anoo. Kerhot voivat myös järjestää kokeen samalle päivämäärälle, mikäli ratkaisu
tyydyttää kumpaakin järjestäjää. Koetta myöhemmin anovan kerhon on otettava yhteyttä
järjestäjän vastuuhenkilöön, jonka koe on anottu samalle päivämäärälle.
Vinttikoiraliiton asettamaan määräpäivään mennessä anottujen ja Vinttikoiraliiton hyväksymien
kokeiden kanssa samalle päivämäärälle ei myönnetä myöhemmin anottuja kokeita, elleivät
järjestäjät ole erikseen asiasta sopineet.
Samalle päivämäärälle kuin SM-kokeet ja arvokokeet ei voi anoa muita kokeita. SVKL:n hallitus voi
erityistilanteissa myöntää tapauskohtaisesti poikkeusluvan kokeen järjestämiselle.
SM-KOKEET
SM-kokeet on anottava 15.6. mennessä Vinttikoiraliitolta. Kokeisiin tarvitaan kennelpiirin puolto.
Kennelliitossa anomuksien on oltava 30.7. mennessä.
SUOMEN KENNELLIITOLTA ANOTTAVAT JA FCI:N MYÖNTÄMÄT KANSAINVÄLISET
KOKEET
KV-kokeet anotaan 15.6. mennessä Vinttikoiraliitolta. Kennelliitolla niiden on oltava 30.7.
mennessä ja FCI:llä 1.8. mennessä. FCI päättää myönnettävistä kokeista, jonne anomukset
lähetetään Kennelliiton kautta.
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ARVOKOKEET (CVM, DVM, VMM, TS, DVR, VMR, JK)
Suomen Vinttikoiraliitto ry:n arvokokeet on anottava 15.6. mennessä. Arvokokeet tulisi järjestää
ennalta määritettyinä ajankohtina. Ajankohdat taulukossa. Vinttikoiraliiton arvokokeiden järjestäjä
vaihtuu vuosittain ja koe myönnetään vuorovuosin eri kerhoille. Mikäli muita halukkaita
järjestämiselle ei ilmene, voi sama järjestäjä anoa kokeen peräkkäisinä vuosina.
MUUT KOKEET
Muut kuin edellä erikseen mainitut kokeet anotaan alla olevan aikataulun mukaisesti, kokeet
voidaan anoa myös 15.6. mennessä. Myöhemmin anotut kokeet käsitellään ja hyväksytään alla
olevan anomisaikataulun mukaisesti.
Kokeen pitoaika
1.1.–30.4.
1.5.–31.7.
1.8.–31.12.

anomus SVKL:ssa
31.8.
30.9.
30.9.

ilmoitus SKL:ssa
30.9.
31.1.
30.4.

EMM-KARSINTAKILPAILUT
Huhtikuun viimeinen viikonloppu ja toukokuun ensimmäinen viikonloppu varataan kaikkien rotujen
maastokokeille, jotka voivat tarvittaessa toimia kyseisen vuoden EMM-kokeen karsintakilpailuna.
EMM-karsintakilpailut anotaan Vinttikoiraliiton kokeiden anomismenettelyn ja aikataulun
mukaisesti. Käytettävissä olevan maaston tulisi olla EMM-kokeiden karsinnan arvolle riittävä.
MM- ja EM-KARSINTAKILPAILUT
Suomen Vinttikoiraliitto ry nimeää anotuista kokeista yhden karsintakilpailuksi tarvittaessa.

Arvokokeiden esitetyt järjestämisajankohdat kausille 2021 ja 2022
Kausi 2021 (SVKL erikoisnäyttely 17.7.2021)
Suomi-Cup
CVM
Derby ja Veteraanimestaruus, maasto
DVM ja VMM
Tähtisprintteri
TS
Derby ja Veteraanimestaruus, rata
DVR ja VMR
SM, rata
SRM ja SVKLRM
SM, maasto
SMM ja SVKLMM
Juoksukuninkuus
JK
Kausi 2022 (SVKL erikoisnäyttely xx.x.2022)
Suomi-Cup
CVM
Derby ja Veteraanimestaruus, maasto
DVM ja VMM
Tähtisprintteri
TS
Derby ja Veteraanimestaruus, rata
DVR ja VMR
SM, rata
SRM ja SVKLRM
SM, maasto
SMM ja SVKLMM
Juoksukuninkuus
JK

8.5.2021
22.-23.5.2021
12.6.2021
3.7.2021
7.-8.8.2021
21.-22.8.2021
18.9.2021
7.5.2022
21.-22.5.2022
11.6.2022
2.7.2022
6.-7.8.2022
20.-21.8.2022
17.9.2022
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