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SUOMENMESTARUUSKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa xx.xx.xxxx, voimassa xx.xx.xxxx alkaen.
Kaikkia koelajeja koskevat koirakohtaiset tulosvaatimukset ja -rajoitukset
Kokeeseen osallistuvan koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin ja sillä tulee olla voimassa
oleva Suomen Vinttikoiraliiton myöntämä kilpailukirja. Osallistumisoikeus on koiralla, jonka viimeisin kyseisen
koelajin tulos on hyväksytty ja saavutettu kuluvalla kilpailukaudella. Ratakokeista hyväksytyksi tulokseksi
katsotaan myös käsiajanotolla saatu aika ja tulos ilman aikaa. Hylkäys osallistumisoikeuden tarkistamisen
jälkeen estää koiran osallistumisen.
Osallistumisoikeus tarkistetaan kilpailukutsussa mainitun viimeisen ilmoittautumispäivän tilanteen mukaan.
Jälki-ilmoittautuminen sallitaan Vinttikoirakokeiden sääntöjen kohdan 10.2 mukaisesti. Jälki-ilmoittautuneiden
osallistumisoikeus tarkistetaan yhtälailla alkuperäisen viimeisen ilmoittautumispäivän tilanteen mukaan.
SUOMENMAASTOMESTARUUSKOE JA NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN SUOMENMAASTOMESTARUUSKOE
Koiramäärät koeluokissa sekä niihin liittyvät rajoitukset ja määräykset
•

Koeluokka voidaan järjestää vain jos siinä on vähintään neljä (4) osallistujaa.

•

Suomen maastomestaruus (SMM)-titteli voidaan jakaa, kun koeluokassa on vähintään kuusi (6)
osallistujaa.

•

Jos koeluokassa on osallistujia vähemmän kuin kuusi (6), kilpaillaan Suomen Vinttikoiraliiton
maastomestaruudesta (SVKLMM). Mitattavien rotujen ylikorkeat koirat kilpailevat aina Suomen
Vinttikoiraliiton maastomestaruudesta (SVKLMM). Suomen Vinttikoiraliiton maastomestaruuskokeen
ylikorkeiden luokkaan on määritelty mitattaville roduille maksimikorkeus, liite 5. Rotumäärittely.

•

Urokset ja nartut juoksevat omissa koeluokissaan, mikäli rodun koeluokkaan osallistuu vähintään kuusi
(6) urosta ja kuusi (6) narttua. Koeluokille jaetaan omat SMM - tai SVKLMM -tittelinsä.

•

Hyväksytyn tuloksen (50 % maksimipistemäärästä) alkuerästä saavuttaneet koirat pääsevät finaaliin.

•

Koiran tulee saavuttaa hyväksytty koetulos (50 % maksimipistemäärästä), jotta SMM- tai SVKLMMtitteli voidaan jakaa.

Koemaastolle asetettavat vaatimukset
•

Käytettävissä olevan maaston tulee olla SM-kokeiden arvolle riittävä, kokeen ylituomarin ei tule sallia
liian pienen koealueen käyttöä.

SM-koeraportti
•

Järjestäjän on toimitettava raportti SM-kokeesta kahden (2) viikon sisällä pidetystä kokeesta
Vinttikoiraliiton kilpailuvaliokunnan sihteerille.

SUOMENAJUEMESTARUUSKOE
Ajuemäärä koeluokassa sekä siihen liittyvät rajoitukset ja määräykset
•

Koeluokka voidaan järjestää vain, jos siinä on vähintään neljä (4) ajuetta.

•

Suomen ajuemestaruus (SAM)-titteli voidaan jakaa, kun koeluokassa on vähintään kuusi (6) ajuetta.

•

Jos ajueita on koeluokassa vähemmän kuin kuusi (6), kilpaillaan Suomen Vinttikoiraliiton
ajuemestaruudesta (SVKLAM).

•

Hyväksytyn tuloksen (50 % maksimipistemäärästä) alkuerästä saavuttaneet ajueet pääsevät finaaliin.

•

Ajueen tulee saavuttaa hyväksytty koetulos (50 % maksimipistemäärästä), jotta SAM- tai SVKLAMtitteli voidaan jakaa.

Koemaastolle asetettavat vaatimukset
•

Käytettävissä olevan maaston tulee olla SM-kokeiden arvolle riittävä, kokeen ylituomarin ei tule sallia
liian pienen koealueen käyttöä.
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SM-koeraportti
•

Järjestäjän on toimitettava raportti SM-kokeesta kahden (2) viikon sisällä pidetystä kokeesta
Vinttikoiraliiton kilpailuvaliokunnan sihteerille.

SUOMENRATAMESTARUUSKOE
Koiramäärät koeluokissa sekä niihin liittyvät rajoitukset ja määräykset
•

Koeluokka voidaan järjestää vain, jos siinä on vähintään neljä (4) osallistujaa.

•

Suomen ratamestaruus (SRM)-titteli voidaan jakaa, kun koeluokassa on vähintään kuusi (6) osallistujaa.

•

Jos koeluokassa on osallistujia vähemmän kuin kuusi (6), kilpaillaan Suomen Vinttikoiraliiton
ratamestaruudesta (SVKLRM). Mitattavien rotujen ylikorkeat koirat kilpailevat aina Suomen
Vinttikoiraliiton ratamestaruudesta (SVKLRM). Suomen Vinttikoiraliiton ratamestaruuskokeen
ylikorkeiden luokkaan on määritelty mitattaville roduille maksimikorkeus, liite 5. Rotumäärittely

•

Urokset ja nartut juoksevat omissa koeluokissaan, mikäli rodun koeluokkaan osallistuu vähintään kuusi
(6) urosta ja kuusi (6) narttua. Koeluokille jaetaan omat SRM - tai SVKLRM -tittelinsä.

•

Koiran tulee saavuttaa hyväksytty koetulos, jotta SRM- tai SVKLRM-titteli voidaan jakaa.

Juoksutapa
•

Kokeessa juostaan alkuerät, välierät ja finaali. Välierät järjestetään mahdollisimman täysinä lähtöinä.
SRM- tai SVKLRM-titteli jaetaan finaalin voittajalle, mikäli se juoksee hyväksytyn tuloksen.

•

Koeluokassa 4-6 koiraa: kaikki koeluokan koirat juoksevat samassa alkuerälähdössä. Välieriä ei juosta.
Finaaliin pääsevät koirat, jotka suorittavat alkuerän hyväksytysti. Koeluokan finaaliin päässeet koirat
juoksevat kaikki samassa lähdössä.

•

Koeluokassa 7-12 koiraa: koeluokan koirat jaetaan kahteen alkuerälähtöön, joista kuusi nopeinta
hyväksytyn tuloksen juossutta koiraa pääsee finaaliin. Välieriä ei juosta. Koeluokan finaaliin päässeet
koirat juoksevat kaikki samassa lähdössä.

•

Koeluokassa 13-18 koiraa: koeluokan koirat jaetaan 4-5 alkuerälähtöön, joissa juoksee maksimissaan 4
koiraa. Alkuerien 12 nopeinta hyväksytyn tuloksen juossutta koiraa pääsee välieriin. Koirat jaetaan
kahteen välierälähtöön, joista kummastakin kolme nopeinta hyväksytyn tuloksen juossutta koiraa
pääsee finaaliin. Koeluokan finaaliin päässeet koirat juoksevat kaikki samassa lähdössä.

•

Koeluokassa 19 tai enemmän koiria: koeluokan koirat jaetaan riittävään määrään alkuerälähtöjä, joissa
juoksee maksimissaan 4 koiraa. Alkuerien 18 nopeinta hyväksytyn tuloksen juossutta koiraa pääsee
välieriin. Koirat jaetaan kolmeen välierälähtöön, joista jokaisesta kaksi nopeinta hyväksytyn tuloksen
juossutta koiraa pääsee finaaliin. Koeluokan finaaliin päässeet koirat juoksevat kaikki samassa lähdössä.

•

Kokeessa juostaan alkuerät (aikajuoksut) ja finaali. Alkuerälähtöihin sijoitetaan 3-4 koiraa per lähtö.
SRM- tai SVKLRM-titteli jaetaan finaalin voittajalle, mikäli se juoksee hyväksytyn tuloksen.

•

Tarpeettomia aikajuoksuja ei järjestetä. Mikäli koiria osallistuu rodun kilpailuluokkaan 4-6 juoksevat ne
alkuerän ja finaalin.

•

Mikäli ensimmäisen aikajuoksun jälkeen rodun kilpailuluokkaan osallistuu seitsemän (7) tai yli koiria,
toinen aikajuoksu on pakollinen. Aikajuoksujen kuusi (6) nopeinta koiraa juoksevat A-finaalissa ja kuusi
(6) seuraavaksi nopeinta koiraa juoksevat B-finaalissa.

•

Tarpeettomia välieriä ei järjestetä. Esimerkiksi mikäli koeluokissa, joissa juostaisiin välieriä, alkuerien
jälkeen koiria on jäljellä kuusi (6) tai vähemmän, välieriä ei juosta vaan ne menevät suoraan A-finaaliin.

•

Kokeessa järjestetään myös B-finaali. A-finaalia ei poisjääntitapauksissa täytetä B-finaalin koirilla, eikä
B-finaalia poisjääntitapauksissa täytetä B-finaalin ulkopuolelle sijoittuneilla koirilla.

•

Poisjääntitapauksissa alkuerälähtöjä ei tehdä enää käsiohjelman painon jälkeen uudelleen. Jos koira jää
yksin lähtöön siirretään se luokan pienimpään tai parhaiten sopivaan lähtöön. Jos urosten ja narttujen
luokat yhdistetään juostaan alkuerät käsiohjelman mukaisesti ja vasta jatkolähdöt tehdään sukupuolet
yhdistettynä.
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Poistetaan koko taulukko turhana!!!!
Alkuerä 1. Alkuerä

Välierä 2. Alkuerä

A-finaali

B-finaali

4-6 osallistujaa

ei juosta

Kaikki koirat juoksevat
suoraan finaalin
(hyväksytyllä tuloksella)

ei juosta

7-12 osallistujaa

ei juosta

Loput alkueristä

koirat jaetaan kahteen
alkuerälähtöön, niin
etteivät parhaat
(luokittelupisteet) joudu
samaan lähtöön

pakollinen kaikille, koirat
jaetaan riittävään määrään
alkuerälähtöjä, joissa 3-4
koiraa per lähtö

6 alkuerien nopeinta
koiraa
(hyväksytyllä tuloksella)

yksi alkuerälähtö

poisjääntitapauksissa ei
täydennetä B-finaalin
koirilla

7 tai yli osallistujaa

max 4 koiraa / lähtö niin
etteivät parhaat
(luokittelupisteet) joudu
samaan lähtöön

19 tai enemmän
osallistujia
max 4 koiraa / lähtö niin
etteivät parhaat
(luokittelupisteet) joudu
samaan lähtöön

Alkuerien 6
seuraavaksi nopeinta
koiraa
(hyväksytyllä
tuloksella)

koirat jaetaan riittävään
määrään alkuerälähtöjä,
joissa 3-4 koiraa per lähtö

13-18 osallistujaa

(hyväksytyllä
tuloksella)

poisjääntitapauksissa ei
täydennetä B-finaalin
ulkopuolelle
sijoittuneilla koirilla

12 alkuerien nopeinta
koiraa (hyväksytyllä
tuloksella)
koirat jaetaan kahteen
välierälähtöön, niin
etteivät parhaat (alkuerien
ajat) joudu samaan
lähtöön
18 alkuerien nopeinta
koiraa (hyväksytyllä
tuloksella)
koirat jaetaan kolmeen
välierälähtöön, niin
etteivät parhaat (alkuerien
ajat) joudu samaan
lähtöön

3 parasta kummastakin
välierästä

Loput välieristä

(hyväksytyllä tuloksella)

(hyväksytyllä
tuloksella)

2 parasta kustakin
välierästä

Sijoitukset 3-4 kustakin
välierästä

(hyväksytyllä tuloksella)

(hyväksytyllä
tuloksella)

Juostavat matkat
•

Suomenratamestaruudesta kilpaillaan 480 metrin matkalla. Poikkeuksena ovat Vinttikoiraliiton
määrittelemät pienikokoiset rodut, jotka kilpailevat Suomenratamestaruudesta 350 metrin matkalla,
pois lukien pienet portugalinpodengot, joiden kilpailumatka on 280 metriä.

SM-koeraportti
•

Järjestäjän on toimitettava raportti SM-kokeesta kahden (2) viikon sisällä pidetystä kokeesta
Vinttikoiraliiton kilpailuvaliokunnan sihteerille.

