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1.

OHJEEN SOVELTAMINEN JA MUUTOSESITYKSET

Tätä ohjetta noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n (Kennelliitto) ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n
(Vinttikoiraliitto) myöntämissä ratakokeissa. Tämän ohjeen muuttamiseen vaaditaan Kennelliiton
ja Vinttikoiraliiton liittohallituksen päätös. Tähän ohjeeseen kuuluvat liitteet vahvistaa
Vinttikoiraliiton liittohallitus.

2.

RATAKOKEEN PÄÄPIIRTEET

Ratakokeet ovat vinttikoirien nopeuskilpailuja, jossa koirat lähetetään lähtökopeista ovaalin
muotoiselle radalle seuraamaan viehettä maalilinjan yli. Nopein hyväksytysti juossut koira voittaa
kilpailun.

3.

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITUKSET SIIRTYY
YLEISEEN OSAAN

Vinttikoiraliiton kilpailukirja voidaan myöntää Kennelliitossa rekisteröidylle koiralle, jonka omistaja
on Vinttikoiraliiton jäsenkerhon jäsen. Liitteessä 5 määritellään osallistumisoikeudet roduittain ja
Liitteessä 6 määritellään kilpailukirjan anominen ja voimassaolo.
Koiralla on osallistumisoikeus, kun sillä on voimassa oleva kilpailukirja, koira on ilmoitettu
kilpailutoimistoon järjestäjän ilmoittamaan ajankohtaan mennessä, se on läpäissyt eläinlääkärin
tarkastuksen ja saapuu lähtöpaikalle omalla vuorollaan.
Kilpailukirja on voimassa, kun siihen on merkitty Kennelliiton hyväksymät tunnistusmerkinnät, ja
mitattavilla roduilla voimassa oleva mittaustodistus (Liite 3 Mittausohje).
Ylikorkeiksi katsotaan
- whippeturos, jonka säkäkorkeus on yli 51 cm;
- whippetnarttu, jonka säkäkorkeus on yli 48 cm;
- italianvinttikoira, jonka säkäkorkeus on yli 38 cm.

4.

KOEORGANISAATIO
4.1.

Ylituomari ja hänen varahenkilönsä

Ylituomarin ja hänen varahenkilönsä on oltava Kennelliiton pätevöimiä pätevöimä vinttikoirien
ratakokeiden ratakokeen ylituomareita ylituomari, joilla jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus.
Vinttikoiraliiton tehtävään hyväksymä ylituomari valvoo Kennelliiton edustajana, että kokeessa
noudatetaan voimassaolevia sääntöjä ja ohjeita. Ylituomari tarkastaa eläinlääkärin ja
kilpailunjohtajan kanssa radan laitteistoineen ja hyväksyy sen ennen kokeen alkua.
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Ylituomari vahvistaa allekirjoituksellaan koepöytäkirjat, valionarvoon oikeuttavat tulokset sekä
kirjoittaa ylituomarin kertomuksen ja vahvistaa allekirjoituksellaan hylkäyksen saaneiden koirien
kilpailukirjaan
seuraavan
sallitun
kilpailupäivämäärän.
Mikäli
koira
menettää
osallistumisoikeutensa tulee tämä kirjata koepöytäkirjaan ja koiran kilpailukirjaan ylituomarin
allekirjoituksella vahvistettuna.

4.2.

Tuomarineuvosto

Tuomarineuvosto on korkein koesuorituksista päättävä elin. Tuomarineuvoston sääntöjen
mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa. Tuomarineuvoston tehtäviä ovat
-

lähdön hyväksyminen;
lähdön uusiminen;
koesuorituksen hylkääminen;
muut koesuoritusta koskevat päätökset.

Tuomarineuvostoon kuuluvat ratakokeen ylituomari, joka toimii tuomarineuvoston
puheenjohtajana, ja vähintään neljä kolme ratakokeen palkintotuomaria, joista yksi toimii
lähettäjänä. Ylituomari määrää kullekin palkintotuomarille tarkkailuosuuden, varmistaakseen koko
radan kattavan tarkkailun.
Tuomarineuvoston apuna voi olla ratatarkkailijoita, joilla tulee olla palkintotuomaripätevyys.
Ylituomari määrää kullekin ratatarkkailijalle tarkkailuosuuden. Heidän tehtävänään on tarkkailla
jokaista lähtöä ja ilmoittaa kaikista radalla havaitsemistaan häiriöistä ja sääntörikkomuksista
tuomarineuvostolle heti kunkin lähdön jälkeen. Mikäli tuomarineuvoston päätös poikkeaa
ratatarkkailijan näkemyksestä, on se perusteltava hänelle.
Arvokilpailuissa tuomarineuvostossa tulee olla vähintään kolme kaarretuomaria.

4.3.

Koetoimikunta

Kokeen järjestäjä nimeää koetoimikunnan, joka valitsee myönnettyyn kokeeseen seuraavat ko.
koelajin pätevöidyt toimihenkilöt (Liite 1):
-

kilpailunjohtaja
kaarretuomarit
ratatarkkailijat
lähettäjä
vastaava koetoimitsija
ajanottopäällikkö
vetolaitteenohjaaja

Lisäksi
- eläinlääkäri
- tarvittava määrä muita toimihenkilöitä
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4.4.

Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja on ratakokeen palkintotuomari, joka vastaa kokeen järjestelyistä sekä
operatiivisesta johtamisesta. Hän vastaa myös siitä, että kokeen ennakkovalmistelut on tehty
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Vastaava Koetoimitsija tarkastaa koirien osallistumisoikeuden ja vastaa tulosten kirjaamisesta
kilpailukirjaan, koepöytäkirjoihin sekä muihin vaadittuihin asiakirjoihin / järjestelmiin.
Kuuluttaja tiedottaa kokeen aikana ohjelmasta ja aikataulusta, sekä julkistaa koetulokset ja
tuomarineuvoston päätökset.
Lähettäjä valvoo tarkastaa, että koiran kilpailuvarustus on sääntöjen mukainen ja kunnolla
kiinnitetty. Lähettäjällä on oikeus poistaa koira lähdöstä, mikäli sen kilpailuvarustus ei ole
sääntöjen mukainen tai sitä ei saada kopitettua kohtuullisessa ajassa. Lähtökoppi avataan oikeaaikaisesti siten, että viehe näkyy jokaiseen lähtökoppiin. Tarkastuksen, kopituksen ja lähettämisen
tulee tapahtua nopeasti, mutta hätiköimättä. Lähettäjällä voi olla avustaja, joka toimii lähettäjän
ohjeiden mukaan.
Vetolaitteenohjaaja vastaa laitteen toimivuudesta kokeen aikana. Vieheen veto aloitetaan
lähettäjän merkistä ja se on keskeytettävä ilmeisen vaaran uhatessa tai muuten ylituomarin
ohjeiden mukaan. Vieheen on kuljettava mahdollisimman tasaisesti noin kymmenen kahdenkymmenen (10-20) metrin etäisyydellä johtavasta koirasta. Viehettä vedetään samalla
nopeudella vähintään kolmekymmentä (30) metriä maalilinjan yli.
Ajanottopäällikkö esittää koirien maaliintulojärjestyksen ja saavutetut ajat ylituomarin
hyväksyttäväksi. Ajanottopäällikön apuna on oltava riittävä määrä ajanottajia ja
maaliintulojärjestyksen valvojia sekä maalisihteeri.
Eläinlääkärin on oltava paikalla ja toimintavalmiina koesuoritusten ajan. Koirat on tarkastettava
ennen jokaista koesuoritusta.
Eläinlääkärin on suljettava koira kokeesta tai keskeytettävä koiran koe, mikäli hän havaitsee koiran
olevan kiimassa, kantava, sairas, loukkaantunut tai muutoin huonokuntoinen odotettavissa
olevaan kilpailurasitukseen nähden. Eläinlääkärillä on oltava tarvittavat ensiapuvälineet
loukkaantumistapausten varalle. Järjestäjän on toimitettava ennen koetta eläinlääkärille
luettavaksi eläinlääkärin tehtävät (Liite 2).
Eläinlääkärin sihteeri avustaa eläinlääkäriä tämän antamien ohjeiden mukaisesti, pitää kirjaa
tarkastetuista koirista, ja tarkastaa tunnistemerkinnän ja varmistaa rokotusten voimassaolon.

5.

KOELUOKAT

Koirat kilpailevat koeluokissa roduittain. Poikkeuksena ovat rotujen eri karvamuunnokset, jotka
kilpailevat koon mukaan samassa koeluokassa. Koeluokat ja lähdöt muodostetaan koemuodon ja
kilpailukutsun mukaan. Koeluokka voidaan järjestää vain, jos siihen osallistuu on ilmoitettu
vähintään kaksi koiraa. Mikäli koepäivänä luokkaan on osallistumassa vain yksi koira, se voi juosta

Päivitetty 4.8.2019, keltaisella/yliviivatut siirtyy yleiseen järjestämisohjeeseen, yliviivatut poistetaan ja punaisella lisäykset.

ja koetulos on virallinen. Koeluokkaan yksin osallistuvalle koiralle ei myönnetä arvokilpailutitteliä
eikä ratakokeiden sertifikaattia.

6.

KOEMUODOT
6.1.

Avoin kilpailu

Avoimissa kokeissa kilpailuissa urokset ja nartut juoksevat omissa koeluokissaan, mikäli rodun
koeluokkaan osallistuu vähintään kuusi (6) urosta ja narttua.
Tarvittaessa koirat jaetaan alkueriin. Jako suoritetaan niiden saavuttamien luokitteluaikojen
luokittelupisteiden (Liite 9) mukaan siten, etteivät parhaat koirat joudu samaan alkuerään.
Alkueristä jatkoonpääsy määräytyy joko sijoitusten ja/tai aikojen perusteella, finaalikoirien
mantteliväri määräytyy paremmuusjärjestyksessä niin, että parhaalle punainen, toiselle sininen jne
(Liite 7). Kun jatkoonpääsy ratkaistaan aikojen perusteella, luokan jokaisella koiralle on saatava
aika automaattisella ajanottojärjestelmällä. Kun jatkoon on pääsemässä useampi koira samalla
ajalla, ratkaisee ensimmäisen aikajuoksun aika, ja jos sekin on sama, ratkaisee arpa.
Mitattavien rotujen ylikorkeat koirat kilpailevat omissa koeluokissaan.

6.2.

Erikoiskilpailu

Erikoiskilpailuissa kutsuminen tapahtuu ja koeluokat määräytyvät koekutsun mukaisesti. Muilta
osin noudatetaan ratakokeen järjestämisohjetta. Lähtöjen kokoaminen ja jatkoonpääsy on
ilmoitettava kilpailuohjelmassa. Jos muuta ei ole mainittu, menetellään kuten avoimessa
kilpailussa.

6.3.

Sijoituskilpailu

Sijoituskilpailuissa koirat jaetaan roduittain myös mitattavien rotujen osalta niiden saavuttamien
luokitteluaikojen luokittelupisteiden (Liite 9) mukaisesti siten, että lähdöt ovat mahdollisimman
tasaisia. Veteraaneille voidaan järjestää omat koeluokkansa. Mitattavien rotujen ylikorkeille
koirille järjestetään omat koeluokkansa.

7.

ARVOKILPAILUT

Arvokilpailu on avoin kilpailu ja kaikkien rotujen yhteinen koetapahtuma. Hyväksytyllä tuloksella
voittaneelle koiralle myönnetään titteli ja koira puetaan kyseisen arvokilpailun voittajamantteliin
(liite 4). Juoksutapa ja jatkoonpääsy määritellään liitteissä (4 ja 13). Mitattavien rotujen ylikorkeille
koirille järjestetään omat koeluokkansa arvokilpailujen yhteydessä.

7.1.

Suomen ratamestaruus (SRM) ja Suomen Vinttikoiraliiton
ratamestaruus (SVKLRM)

Kokeeseen osallistuvan koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin. Kokeeseen
voidaan ilmoittaa koira, jonka viimeinen tulos on hyväksytty samalla kilpailukaudella. Hylkäys
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ilmoittautumisen jälkeen estää koiran osallistumisen. Voittaneen koiran nimen eteen omistaja on
oikeutettu lisäämään merkinnän SRM- tai SVKLRM- ja kyseisen vuosiluvun.
Mitattavien rotujen ylikorkeat koirat sekä rodut, joihin osallistuu vähemmän kuin kuusi (6) koiraa,
kilpailevat Suomen Vinttikoiraliiton ratamestaruudesta (SVKLRM).
Kokeen kulusta ja järjestelyistä on erillinen Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton hyväksymä ohje (Liite
13).

7.2.

Tähtisprintteri (TS)

Tähtisprintteri-kilpailussa juostava matka on 280 metriä. Ilmoittautuessa koiralla tulee olla
hyväksytty tulos. Voittaneen koiran nimen eteen on omistaja oikeutettu lisäämään merkinnän TSja kyseisen vuosiluvun.

7.3.

Derby (DVR)

Kilpailuun saavat osallistua koirat, jotka kyseisenä vuonna täyttävät kolme (3) vuotta.
Ilmoittautuessa koiralla tulee olla hyväksytty tulos. Juostava matka on 480 metriä, paitsi
Vinttikoiraliiton määrittelemille pienikokoisille roduille joiden kilpailumatka on 350 metriä, pois
lukien pieni portugalinpodengo, jonka kilpailumatka on 280 metriä. Voittaneen koiran nimen
eteen omistaja on oikeutettu lisäämään merkinnän DVR- ja kyseisen vuosiluvun.

7.4.

Veteraanimestaruus (VMR)

Koirat saavat osallistua kilpailuun aikaisintaan sinä vuonna päivänä, kun ne täyttävät kuusi (6)
vuotta. Ilmoittautuessa koiralla tulee olla hyväksytty tulos. Veteraanimestaruuskilpailussa juostava
matka on 280 metriä. Voittaneen koiran nimen eteen omistaja on oikeutettu lisäämään merkinnän
VMR- ja kyseisen vuosiluvun.

7.5.

Juoksukuninkuus (JK)

Kilpailuun saavat osallistua koirat, joilla on hyväksytty tulos kyseiseltä kaudelta. Rodun koeluokka
järjestetään vain, jos osallistujia on vähintään neljä (4). Juostava matka on 480 metriä, paitsi
Vinttikoiraliiton määrittelemille pienikokoisille roduille joiden kilpailumatka on 350 metriä. Pois
lukien whippet, jonka kilpailumatka on 480 metriä ja pieni portugalinpodengo jonka kilpailumatka
on 280 metriä. Voittaneen koiran nimen eteen omistaja on oikeutettu lisäämään merkinnän JK- ja
kyseisen vuosiluvun.

8.

JUOKSURATA JA JÄRJESTELYKENNEL

Juoksuradan kehän on oltava vähintään 350 metriä, sen on oltava mahdollisimman tasainen, eikä
siinä saa olla koloja eikä vieraita esineitä, jotka voivat vahingoittaa koiraa tai johtaa sitä harhaan.
Vähimmäisleveys suoraosuuksilla on kuusi (6) metriä, kaarteissa kahdeksan (8) metriä ja
viistokaarteissa seitsemän (7) metriä. Viistokaarteiden vähimmäiskaltevuus on kahdeksan (8)
astetta. Mikäli kaarteen kaltevuus on vähemmän kuin kahdeksan (8) astetta, kaarteen säteen on
oltava vähintään 40 metriä. Radan tulee olla aidattu ja sen pinnan joustava ja turvallinen. Radan
pituus mitataan yhden (1) metrin etäisyydeltä sisäaidasta. Radalla on oltava virallinen
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mittaustodistus. Lähdöt juostaan aina vastapäivään. Radat, joilla on juostu virallisia kilpailuja
ennen näiden sääntöjen voimaantuloa, hyväksytään.
Järjestelykennelissä kootaan koirat lähtöihin ja niiden tunnistusmerkinnät tarkistetaan ennen
lähtöpaikalle siirtymistä. Järjestelykennelin tulee sijaita erillään juoksuradasta. Koirilta on
estettävä näkyvyys juoksuradalle. Koiran kilpailuttaja on vastuussa koiran hallinnasta kokeen ajan,
mm. koiran saapumisesta ajoissa järjestelykenneliin sekä lähtöpaikalle.

9.

RADAN LAITTEISTO

Järjestäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että radan laitteisto on moitteettomassa
toimintakunnossa. Laitteistoon kuuluvat:
- vieheenvetolaite ja varalaite, joiden tulee olla nopeasti kiihtyviä, nopeudeltaan
joustavasti säädettävissä ja riittävän voimakkaita;
- ohjausrullat, siten sijoitettuna ja sen tyyppiset, etteivät ne aiheuta tarpeetonta
vaaraa tai johda koiria harhaan;
- viehe, jonka tulee olla koiralle hyvin näkyvä, ja joka on pidettävä koeluokan aikana
samanlaisena. Kiskolla kulkevan vetolaitteen vieheen tulee irrota arvioidulla
pysäytyspaikalla.
- lähtökopit, joiden vähimmäismitat ovat; pituus 110 cm, korkeus 84 cm, leveys 28
cm, koppien välin tulee olla vähintään 10 cm. Sisäpintojen tulee olla sileät ilman
esiin työntyviä ulokkeita. Pohjan tulee olla hiekka, nurmi tai keinonurmipintainen,
Pohja ei saa olla liukas eikä etureuna saa olla eri tasossa radan pinnan kanssa.
Veräjän tulee olla suunniteltu niin, ettei siitä aiheudu koirille vaaraa.

10.

JUOSTAVAT MATKAT JA LEPOAJAT

Juostavat matkat ovat Vinttikoiraliiton liittohallituksen määrittelemille pienikokoisille roduille
enintään 500 metriä ja muille roduille enintään 900 metriä. Maksimimäärä hyväksyttyjä
kilpailusuorituksia yhdelle koiralle samana päivänä on enintään kolme (3), kun juostava matka on
alle 525 metriä. Ilmoitetun juostavan matkan pituudessa sallitaan pienet poikkeamat.
Juostavan matkan ollessa yli 525 metriä, saavat koirat osallistua päivässä enintään kahteen
lähtöön. Yli 525 metrin matkalle saavat osallistua ainoastaan koirat, jotka kyseisen vuoden
tammikuun 1. päivänä ovat yli 2- ja alle 6-vuotiaita. Näille pitkille matkoille osallistuvien koirien on
oltava eläinlääkärin erityisessä valvonnassa.
Lähtöjen välillä koiran lepoaika on
- vähintään 40 minuuttia juostavan matkan ollessa enintään 525 metriä;
- vähintään 60 minuuttia juostavan matkan ollessa yli 525 metriä.
Lähtölistojen julkaisemisen jälkeen ensimmäinen lähtö voidaan juosta aikaisintaan 30 minuutin
kuluttua.
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11.

AJANOTTO JA MAALIINTULOJÄRJESTYS

Jokaiselle koiralle on otettava aika, joka on varmistettava erillisellä järjestelmällä.
Maaliintulojärjestys, samoin kuin ajanotto ratkaistaan koiran kuononkärjestä. Ajanotto alkaa
välittömästi lähtökopin veräjän avauduttua. Lisäohjeita ajanotosta Liitteessä 11.

12.

KILPAILUOHJELMA

Koetoimikunta laatii kilpailuohjelman, johon on merkitty
-

kokeen toimihenkilöt;
rataennätykset (RE) roduittain kilpailussa juostavilta matkoilta;
kerhojen nimet ja niiden lyhenteet;
manttelien numerot ja niiden värit;
koirien kilpailunumerot ja kilpailukirjojen numerot;
koirien nimet ja viimeisimmät ajat luokittelupisteet (Liite 9);
koirien omistajien nimet ja kerhot;
kilpailujen jatkoonpääsykaavio;
käyttövalioaikaan oikeuttavat tulosrajat roduittain (Liite 8).

Kilpailuohjelma voidaan julkaista painettuna ja/tai sähköisenä. Mikäli kilpailuohjelma julkaistaan
pelkästään sähköisenä se tulee julkaista kokonaisuudessaan kokeen ilmoitustaululla.
Kilpailuohjelman saa julkaista aikaisintaan kun koe alkaa. Monipäiväisissä kokeissa koko kokeen
kilpailuohjelman voi julkaista ensimmäisenä koepäivänä kun koe alkaa.

13.
13.1.

KOKEEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN
Kokeen alkaminen

Koe alkaa, kun kilpailutoimisto avataan. Osallistujien sisäänkirjautuminen kokeeseen voidaan
porrastaa koeluokittain koekutsussa tai osallistujille lähetetyssä aikataulussa mainitulla tavalla.

13.2.

Kokeen päättyminen

Koe päättyy, kun tulokset on julkaistu, palkinnot jaettu ja kokeen ylituomari on ilmoittanut kokeen
päättyneeksi. Kaksi tai useampipäiväisissä kokeissa koe päättyy tulosten julkaisuun ja palkintojen
jakoon niiden koeluokkien osalta, jotka juostaan kyseisen päivän aikana.

14.
14.1.

ILMOITTAUTUMINEN JA SISÄÄNKIRJOITUS
Ilmoittautuminen

Koira ilmoitetaan kokeeseen Vinttikoiraliiton kilpailukalenterissa mainitulla tavalla.
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14.2.

Sisäänkirjoitus

Koira kirjataan koepaikalla kokeeseen luovuttamalla kilpailukirja toimistoon. Sisäänkirjautumisen
on tapahduttava kokeen aikataulun mukaisesti järjestäjän ilmoittamaan kellonaikaan mennessä.
Koira viedään eläinlääkärin tarkastukseen vasta sisäänkirjautumisen jälkeen.

15.

KILPAILUVARUSTUS

Kilpaillessaan koiran on käytettävä hyväksyttyä kilpailuvarustusta (Liite 7).
Koiralla ei saa olla jalkoja tukevia siteitä tai teippauksia.
Koiran on oltava täydessä kilpailuvarustuksessa sen ollessa aidatulla juoksuradalla.

16.

KOKEEN KULKU

Kokeessa koirat juoksevat 2 – 6 koiran lähdöissä, jotka muodostetaan koemuodon ja kilpailukutsun
mukaisesti.

16.1.

Lähtökoppien arvonta Lähtökoppien määräytyminen ja koirien
lähettäminen

Kopit voidaan valita manttelivärin mukaisessa järjestyksessä (punainen valitsee ensin, jne.).
Vaihtoehtoisesti lähtöjen lähtökopit arvotaan julkisesti lähtöön osallistuvien koirien ohjaajien
läsnä ollessa järjestäjän määräämässä paikassa. Widerit (Liite 10) lähtevät kuitenkin aina
uloimmista kopeista. Irlanninsusikoirat lähtevät kopin edestä lähettäjän ohjeiden mukaisesti.
Arvonnan jälkeen Järjestelykennelistä kilpailijat siirtyvät lähtökopeille järjestäjän ohjeiden
mukaisesti. Kopittaminen tapahtuu lähettäjän määräämällä tavalla ylituomarin annettua
kopitusluvan. Kopituksen jälkeen koirien ohjaajat siirtyvät lähettäjän määräämään paikkaan.
Jokaisella lähdön koiralla tulee olla oma ohjaaja (kopittaja).
Arvonnasta tai Lähdöstä myöhästynyt koira suljetaan pois kokeesta. Koiran ohjaaja ei saa häiritä
kanssakilpailijan suoritusta.

16.2.

Lähdön siirto, uusiminen ja jatkaminen

Tuomarineuvosto päättää lähdön uusimisesta. Lähtö voidaan uusia, jos koira keskeyttää häirinnän
takia, sen suoritus häiriintyy niin, että häiriö on vaikuttanut koirien maaliintuloon tai
maaliintulojärjestykseen (esim. lähtö epäonnistuu, viehe hajoaa, vieheenveto epäonnistuu tai
radalle joutuu esineitä tai eläimiä, jotka saattavat koiraa harhaan).
Tuomarineuvosto voi vapauttaa uusinnasta ne koirat, jotka juoksivat häiriön edellä ja katsoa niiden
olleen saavuttamillaan sijoilla, mikäli niiden asema häiriön sattuessa oli kiistaton ja ne olivat
juosseet vähintään puolet matkasta. Lähtö voidaan uusia välittömästi, mikäli yksikään uusintaan
osallistuvista koirista ei ole juossut enempää kuin puolet matkasta. Muutoin on pidettävä tauko
ennen lähdön uusintaa kohdan 10 mukaisesti.
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17.

KOESUORITUS JA KOETULOS

17.1.

Koesuoritus

Koiran koesuoritus alkaa, kun se on laitettu lähtökoppiin, viehe lähtee liikkeelle, lähtökopin veräjä
aukeaa ja koiralla on mahdollisuus lähteä vieheen perään. Koiran koesuoritus päättyy, kun se
poistuu juoksuradalta.

17.2.

Koetulos

17.2.1.

Hyväksytty tulos

Hyväksyttynä tuloksena pidetään koesuoritusta, josta tuomarineuvosto antaa koiralle sijoituksen.
Pysähtyneen koiran koesuoritus katsotaan keskeytyneeksi ja sen koe päättyneeksi. Mikäli
pysähtyminen johtui häirinnästä tai muista häiriötekijöistä, voidaan koiralle antaa sijoitus ilman
aikaa tai koira voi saada uusintalähdön.

17.2.2.

Koiran koesuorituksen hylkääminen (hylätty / disk)

Tuomarineuvosto voi hylätä koiran, joka
-

keskeyttää koesuorituksensa;
häiritsee kokeen kulkua;
huudoin, vihellyksin, elehtimällä tai muilla keinoin houkutellaan koesuoritukseensa
käyttäytyy aggressiivisesti maaliintulon jälkeen

Hyökkäävä koira
Tuomarineuvoston tulee hylätä koira, joka ei ole kiinnostunut vieheestä, vaan hyökkää tai yrittää
hyökätä kanssakilpailijoiden päälle estääkseen niitä normaalisti seuraamasta viehettä. Välitön
puolustautuminen hyökkäystä vastaan on sallittua. Hyökkäyksenä ei pidetä kilpailutilannetta, jossa
koira vieheenajossaan ilman tappeluaikomusta tulee kehollaan raivanneeksi vapaata ajolinjaa
itselleen.
Hylkäyksen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan tulee selkeästi merkitä sekä hylkäys että päivämäärä, jolloin koiran
osallistumisoikeus alkaa uudelleen. Hylkäys merkitään kilpailukirjaan lyhenteellä ”disk” (hylätty).

17.2.3.

Koiran sulkeminen kokeesta (suljettu)

Ylituomari voi sulkea kokeesta koiran, joka esimerkiksi
-

karkaa ja häiritsee muiden koirien koesuoritusta;
juoksee väärässä lähdössä;
ei saavu ajoissa lähtöönsä;
jonka kilpailuvarustus ei ole sääntöjen mukainen.
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Eläinlääkärin on suljettava kokeesta koira, joka on esimerkiksi
kiimassa
kantava
sairas
loukkaantunut
tai muusta eläinsuojelullisesta syystä
Sulkemisen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin kirjataan, että koira on suljettu kokeesta. Sulkeminen kokeesta
johtaa koiran tuloksen tulosten mitätöintiin, koiran kilpailukirjaan kirjattu tulos yliviivataan ja
tulokseksi tulee suljettu.

17.2.4.

Koiran koesuorituksen / kokeen keskeyttäminen
(keskeytetty)

Ylituomari tai eläinlääkäri voi keskeyttää koiran koesuorituksen tai kokeen esimerkiksi silloin, kun
koiran terveys on vaarassa.
Keskeyttämisen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin kirjataan, että koiran koesuoritus on keskeytetty. Koiran siihen
asti saavuttama tulos jää voimaan.

17.2.5.

Koira keskeyttää koesuorituksensa (keskeytti / kesk)

Koira saa koesuorituksesta tuloksen keskeytti (KESK) jos se keskeyttää suorituksensa, ei tule
maaliin ja tuomarineuvosto ei anna sille lähdöstä sijoitusta.
Keskeytti tuloksen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin merkitään KESK. Koiran siihen asti saavuttama tulos jää
voimaan.

17.2.6.

Kokeesta luopuminen (luopui)

Koiran omistajalla/ohjaajalla on oikeus koska tahansa luopua kokeesta.
Luopumisen kirjaaminen
Koiran kilpailukirjaan sekä tuloksiin kirjataan, että koira luopui kokeesta. Koiran siihen asti
saavuttama tulos jää voimaan.

18.

RATAKOKEEN SERTIFIKAATTI (SERTK)

Koiralle, joka saavuttaa tai alittaa rodulleen kyseiselle radalle asetetun käyttövalioajan (Liite 8),
myönnetään ratakokeen sertifikaatti. Kokeessa niitä voidaan koiralle myöntää vain yksi.
Sertifikaatti voidaan myöntää koeluokassa, johon on osallistunut vähintään kaksi koiraa.
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Mikäli koiran yksikin koesuoritus kokeessa hylätään (disk), koiralle ei kyseisestä kokeesta
myönnetä ratakokeen sertifikaattia (SERTK).
Käyttövalioajat hyväksyy ja muutoksista päättää Vinttikoiraliiton yleiskokous.
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