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Afgaaninvinttikoira (AF) 
Afghan Hound  

FCI: 228 
Alkuperämaa: Afganistan 
Vastuumaa: Iso-Britannia 
 
1. Yleistä 
 
Keski-Aasiasta, lähinnä Afganistanin 
alueen tasanko- ja vuoristoseuduilta, 
länsimaihin 1900-luvun alkupuolella 
tuotu itämainen vinttikoira. Lähes 
neliömäiset mittasuhteet, vahvaluiset, 
hyvin kulmautuneet raajat sekä isot 
tassut mahdollistavat afgaanille 
tyypillisen juoksutavan. Pitkä ja silkkinen karva voi olla kevyt tai runsas, ja sen tulee antaa kasvaa 
luonnonmukaisesti. Pään asento on ylväs. Afgaanin olemus ilmentää ketteryyttä, nopeutta ja voimaa 
yhdistyneenä itämaiseen arvokkuuteen. Ihanne säkäkorkeus uroksilla 68-74 cm ja nartuilla 63-69 
cm. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
 
Alkuperämaan vaihtelevat maasto- ja ilmasto-olosuhteet sekä metsästettävän riistan laatu muovasivat 
vinttikoirat hieman erityyppisiksi eri alueilla. Tyyppien erot eivät kuitenkaan olleet selkeärajaisia eikä 
niitä ole jalostuksessa pidetty erillään. Tasankojen metsästyskoiran kevyt rakenne ja avoimet 
kulmaukset viittaavat nopeaan ja suoraviivaiseen juoksuun, vuoristojen koira on vankempi, ketterä 
metsästäjä.  Rotumääritelmä ei erottele eri tyyppejä. Afgaaninvinttikoiraa on kotimaassaan käytetty 
pienten ja keskikokoisten riistaeläinten metsästykseen, ja niiden tehtävänä on ollut juosta saalis kiinni 
ja tappaa se. Koirat on voitu myös opettaa pidättelemään saalista, kunnes omistaja on ehtinyt paikalle 
ja lopettanut saaliin seudun perinteiden mukaisesti. Karu ja vaikeakulkuinen maasto on asettanut 
erityisiä vaatimuksia koiran nopeudelle, ketteryydelle ja kestävyydelle, ja haasteellinen riista on 
vaatinut erityisen nopeaa reaktiokykyä ja luonteen kiihkeyttä. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
Juoksu on määrätietoista, kiihkeää ja näyttävää. Nopea afgaani juoksee matalana kyeten täyteen 
avautuvaan laukkaan ja nopeisiin rytminvaihdoksiin.  Nopean koiran vauhti säilyy samana alusta 
loppuun ja antaa vaikutelman, että se on erittäin vaivatonta ja lennokasta. 
3.2. Innokkuus ja seuraaminen 
Afgaanin tulee seurata viehettä tarkasti. Sen pitää koko ajan seurata saaliin liikkeitä, reagoida niihin 
välittömästi ja pyrkiä mahdollisimman tehokkaasti saamaan saalis kiinni. Se voi myös haukkua 
ajaessaan. Viehehukan sattuessa afgaanin on pyrittävä etsimään saalis uudelleen. Afgaanin ei 
tarvitse tehdä ”tappoloikkaa”, mutta saaliin saatuaan sen on puolustettava ja vartioitava sitä . Myös 
parin on osoitettava kiinnostustaan saaliiseen. 
3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely 
Afgaanit metsästävät ryhmässä tai yksin. Koira pystyy käyttämään apunaan maastovaihteluita ja 
esteitä. Sen tulee myös pystyä reagoimaan saaliin liikkeisiin rytminvaihteluilla. Ryhmämetsästyksessä 
toinen parista voi toimia varmistavana koirana estäen saaliin pääsyn pois aukealta alueelta. 
3.4. Ketteryys 
Afgaanilla on oltava erittäin hyvä reaktio- ja koordinaatiokyky. Sen tulee juosta vaikeassakin 
maastossa varmasti ja rohkeasti pystyen erittäin nopeisiin suunnanvaihdoksiin. Tasapainon 
säilyttäminen maastopohjan vaihteluissa ja nopeissa käännöksissä on ketterän afgaanin ominaisuus. 
3.5. Kestävyys 
Kestävä afgaani säilyttää juoksutyylinsä alusta loppuun. Afgaani on kestävä ja karaistunut vaikean 
maaston metsästäjä. Henkisellä kestävyydellä on merkittävä osuus tämän rodun ajotyöskentelyssä. 
Metsästävän afgaanin on kyettävä useampaan pitkään ajoon päivän aikana. 
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Azawakh (AZ) 
 
FCI:n numero: 307 
Alkuperämaa: Mali 
 
1. Yleistä 
 
Azawakhit ovat olleet satojen vuosien ajan 
Etelä-Saharan paimentolaisten seurana ja 
niitä  
käytetään edelleen niiden alkuperämaissa 
Malissa, Nigerissä ja Burkina Fasossa mm. 
gasellien ja jänisten metsästykseen sekä 
kodin vartiointiin. 
Ulkonäöltään azawakh on erittäin 
hoikkalinjainen: pystyssä olevan 
suorakaiteen muotoinen, korkearaajainen, syvärintainen ja lihaksistoltaan kuiva. Ohuen ja tiiviisti 
pinnanmyötäisen nahan alta koiran luusto ja lihaksisto erottuvat selvästi. Karvapeite on ohut ja sileä. 
Uroksen säkäkorkeus on 64–74 cm ja nartun 60–70 cm. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
Azawakh on näöllään metsästävä vinttikoira. Se on vilkas ja valpas, mutta vieraita  
kohtaan usein pidättyväinen ja jopa varovainen. Azawakh on luonteeltaan erittäin herkkä ja altis 
ulkopuolisille ärsykkeille. Omaan laumaansa azawakh kiintyy vahvasti, ja näin ollen metsästääkin 
parhaiten vain tuttujen koirien kanssa, jolloin se väsyttää saaliinsa ja pyrkii pysäyttämään sen 
tarttumalla saalista takajaloista. Azawakheilla metsästetään esimerkiksi jäniksiä ja gaselleja. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
Azawakh on nopea koira, joka juoksee pitkähköllä laukka-askeleella. Juoksuasento saattaa näyttää 
pystyltä koiran lyhyen vartalon ja pitkien raajojen takia. 
 
3.2. Innokkuus 
Lähtöpaikalla koira on yleensä rauhallinen, mutta saattaa vinkua saalista innokkaasti tuijottaen. 
Pareittain juostessa toinen koira ajaa saalista toisen pyrkiessä saartamaan saaliin. Azawakh voi 
pyrkiä ennakoimaan saaliin vauhtia ja sen suunnan muutoksia ja reagoi näihin nopeasti. Saaliin 
pysähdyttyä koira voi tehdä saaliille liu’un, mutta tavallisesti koira ajautuu saaliin ohi ja palaa sitten 
takaisin. Azawakh saattaa tehdä myös tapporavistuksen, mutta usein jää vain seisomaan saaliille 
pyrkien estämään sen liikkumisen. Toinen koira ei välttämättä mene saaliille jos toinen koira on jo 
siellä. 
 
3.3. Älykkyys 
Azawakh seuraa viehettä katseellaan ja on valmis reagoimaan sen liikkeisiin. Azawakhit  
metsästävät yleensä vain tuttujen koirien kanssa ja tästä johtuen yhteistyö täysin vieraan koiran 
kanssa ei välttämättä ole saumatonta ja sujuvaa. Saaliin tehdessä yllättäviä  
suunnan vaihteluita juoksuasento muuttuu pystymmäksi ja olemus tarkkaavaisemmaksi. Erittäin 
herkän luonteensa vuoksi, azawakh tarkkailee kokoajan ajamisen ohella myös ympäristöään ja 
reagoi hyvin nopeasti myös mahdollisiin häiriöihin. Vartioimisviettisenä vinttikoirana azawakh vartioi 
saalistaan vierailta koirilta, joskus jopa aggressiivisestikin. 
 
3.4. Ketteryys 
Azawakh on erittäin ketterä koira, joka kykenee nopeisiin rytmin ja suunnan vaihdoksiin, ja joka 
selviytyy vaikeassakin maastossa. Azawakh kykenee tekemään lähes täyskäännöksen erittäin 
kovassakin juoksuvauhdissa. 
 
3.5. Kestävyys 
Azawakh on pitkänmatkan juoksija, joka pystyy kiihdyttämään vauhtiaan myös ajon lopussa. 
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BASENJI (BA)  
Basenji 

FCI: 43 
Alkuperämaa: Keski-Afrikka 
Vastuumaa: Iso-Britannia 
 
1. Yleistä 
 
Kevytrakenteinen, korkearaajainen ja neliömäinen. 
Aristokraattinen, älykäs, itsenäinen ja nopeasti uusiin 
asioihin reagoiva. Sillä on erittäin hyvä näkö-, haju- ja 
kuuloaisti. Se on ripeällä, maata peittävällä askeleella 
väsymättömästi ravaava gasellimainen koira. Basenji 
on terävä olematta aggressiivinen. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
 
Basenjin kanssa metsästettiin antilooppeja, villisikoja, pienriistaa ja jäljitettiin haavoittuneita 
saaliseläimiä. Pienriistan se tappoi itse, isommat eläimet basenjit väsyttivät laumana tai ajoivat 
metsästäjien verkkoihin. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
Vaivattomasti lyhyellä laukka-askeleella tehokkaasti juokseva koira, jonka täytyy pystyä nopeisiin 
rytminvaihdoksiin. Nopea basenji aukaisee itsensä liikkeen aikana, se ikään kuin ”pitenee”. 
3.2. Innokkuus ja seuraaminen 
Koiran pitää seurata tarkasti vieheen liikkeitä ja jopa pyrkiä vaikuttamaan sen liikkeisiin. Basenji 
käyttää myös kuuloaan. Se voi myös ”kiroilla” ajaessaan. 
3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely 
Ajaa viehettä itsenäisesti tai parinsa kanssa yhteistyössä ajueena koettaen saada vieheen kiinni. 
3.4. Ketteryys 
Koiran pitää hallita liikkeensä vaihtelevissa olosuhteissa ja pystyä reagoimaan nopeasti vieheen 
liikkeisiin. 
3.5. Kestävyys 
Koiran pitää säilyä hyvässä kunnossa koko juoksun ajan ja palautua erittäin nopeasti. 
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CIRNECO DELL’ETNA (CI) 
Cirneco dell’etna 

FCI: 199 
Alkuperämaa: Italia 
 
1. Yleistä 
 
Välimeren alueelta kotoisin olevia antiikin 
ajan rotuja koskevat tutkimukset ovat 
päätyneet siihen, että cirneco dell’etna 
polveutuisi faaraoiden aikana Niilin laaksossa kasvatetuista muinaisista metsästyskoirista. Sisiliaan 
näitä koiria oletetaan tulleen foinikialaisten mukana. Aivan viimeisimmät tutkimukset puoltavat 
kuitenkin uutta käsitystä, jonka mukaan kyseessä olisikin syntyperäinen sisilialainen rotu aivan Etnan 
lähiympäristöstä. Rotu on pienehkö, kevytrakenteinen, neliömäinen, tyylikäs ja linjakas koira, vankka 
ja vahva, mutta ei kömpelö. Hyvin temperamenttinen, mutta silti lempeä. Liikkeet vapaat ja kevyet. 
Säkäkorkeus urokset 46-50, paino n. 12 kg; nartut 42-46 cm, paino n. 10 kg. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
 
Käytetty ja käytetään tänä päivänäkin alkuperämaassaan kaniinin metsästykseen vaikeassa 
vulkaanisessa maastossa. Cirneco metsästää hajuaistin, kuulon ja näön avulla. Cirneco etsii kaniinin 
hajun ja seuraa hajujälkeä pitkin kaniinin luo ja lähtee ajamaan sitä takaa. Jos ajettu kani piiloutuu 
johonkin koloon, johon ajavat koirat eivät pääse, jäävät ne haukkumaan ja kaivamaan koloa. Isäntä 
tulee paikalle fretin kanssa, joka lasketaan ajamaan kani kolostaan ja cirneco dell’etnat nappaavat 
saaliin kiinni. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
Vapaiden liikkeidensä ja ruumiinrakenteensa johdosta cirneco dell’etna on kestävä ja nopeahko rotu. 
Cirnecon täytyy pystyä nopeisiin rytminvaihdoksiin. 
3.2. Innokkuus ja seuraaminen 
Cirneco dell’etna pyrkii aggressiivisesti saamaan saaliin kiinni, vaikka saalis etääntyy kauemmaksi 
näkökentässä. Sen innokkuuden voi kuulla haukunnasta. Cirneco dell’etna seuraa tiiviisti ja tarkasti 
saaliin liikkeitä välittämättä maastosta ja tulevista esteistä. Cirneco reagoi saaliin liikkeisiin 
välittömästi. 
3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely 
Cirneco dell’etna on älykäs ja valitsee aina suorimman reitin saaliiseen. Joskus par in kanssa saattaa 
esiintyä yhteistyötä. 
3.4. Ketteryys 
Cirneco dell’etna on voimakas, mutta kevyt koira, joka pystyy vaikeassakin maastossa juoksemaan 
varmasti ja rohkeasti. Cirneco pystyy vauhdissa tiukkoihin hallittuihin käännöksiin. 
3.5. Kestävyys 
Treenattu ja hyväkuntoinen cirneco dell’etna jaksaa ylläpitää aggressiivista ajoa saaliin 
kiinnisaamiseen asti. Cirneco dell’etna on kestävä pitkänmatkanjuoksija. 
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ENGLANNINVINTTIKOIRA (GR)  
Greyhound (GR) 

FCI: 158 
Alkuperämaa: Iso-Britannia 
 
1. Yleistä 
 
Suuri vinttikoira, jossa yhdistyvät suuret 
lihakset, voima ja jalous sekä pitkät ääriviivat. 
Nopea ja suorituskykyinen, äärimmäisen 
räjähtävään juoksuun kykenevä koira. 
Säkäkorkeus: urokset 71-76 cm, nartut 68-71 
cm. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
 
Kehitetty jäniksen ja kaniinin metsästykseen 
sekä niin rata- kuin maasto-olosuhteissa äärirajoilla. Näöllä erittäin nopeasti ja tarkasti reagoiva ja 
ajava koira. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
Nopea, räjähtävä lähtijä. Saavuttaa nopeasti maksimaalisen ajonopeuden. Erittäin nopea rotu 
varsinkin suoralla, kykenee nopeahkoihin rytminvaihdoksiin. Laukka hyvin avautuva, takaraajat 
mahdollistavat äärimmäisen suuren työntövoiman. 
3.2. Innokkuus ja seuraaminen 
Koiralla tulee olla maksimaalinen kiinnostus vieheeseen lähdöstä radan loppuun, vaikka saalis 
etääntyisikin kauemmaksi koiran näkökentästä. Koiran tulee reagoida tarkasti ja nopeasti vieheen 
liikkeisiin ja pyrkiä saamaan viehe maksimaalisen tehokkaasti kiinni. Juoksun tulee olla "uhrautuvaa" 
ja voimakasta. Saalis tulee tappaa, joten tappoloikka ja saalille jääminen kertovat paljon greyn 
innokkuudesta myös maalissa. 
3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely 
Soveltuu ajo-ominaisuuksiltaan niin yksin kuin laumassakin ajajaksi. Sosiaalinen ja avoin, kuitenkin 
joillakin yksilöillä on normaali taipumus saaliin omimiseen maalialueella, ei kuitenkaan ajettaessa. 
Juoksee yksilöjuoksua. 
Greyn tulee pystyä lukemaan maastoa sekä oivaltaa tarkalla näöllään myös mahdolliset esteet. 
Hakee nopeimman ajolinjan, pyrkii terävästi saavuttamaan saaliin maksimaalisella juoksulla. 
3.4. Ketteryys 
Lihaksistoltaan massiivinen, kykenee kuitenkin juoksemaan äärimmäisen tyylipuhtaasti, 
helpontuntuisesti ja –näköisesti. Pystyy hyvin myös suunnanvaihtoihin ja juoksun rytmitykseen 
maastonvaihteluissa. Selviytyy myös epätasaisessa maastossa. Tekee tappoloikan, vieheen 
etäisyys oltava koirasta jatkuvasti vähintään 10-15 metriä muuten pyrkii tappoloikkaan. 
Upottava hiekka ei ole paras mahdollinen alusta ajatellen pitkää ajosuoritetta. Karkea maasto 
aiheuttaa herkästi haavaumia koiran tassuihin, jotka tosin eivät haittaa koiran juoksusuoritusta 
ajovietin ollessa päällä. 
3.5. Kestävyys 
Hyvin harjoitetut koirat kestävät pitkiäkin ratoja ajovauhdin pysyessä koko ajan suorituskyvyn 
äärirajoilla. Greyhound on lihaksistoltaan sprintteri, jotkut yksilöt pystyvät juoksemaan pidempiäkin 
matkoja silminnähden hidastamatta. Myös henkisesti kestävä, päättäväinen ajotyöskentelijä. 
Suhteellisen nopea palautumaan. Kykenee parhaimmillaan kahteen keskittyneeseen 
ajosuoritteeseen päivän aikana. 
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ESPANJANVINTTIKOIRA (ES) 
Galgo español 

FCI: 285 
Alkuperämaa: Espanja 
 
1. Yleistä 
Espanjanvinttikoiraa on kahta tyyppiä: sileäkarvainen 
sekä karkeakarvainen. Kookas, tasapainoinen, 
melko kaareva- ja pitkälinjainen, hieman korkeuttaan 
pidempi. Rakenne on tiivis, pää pitkä ja kapea, 
rintakehä tilava, vatsa selvästi ylösvetäytynyt ja 
häntä hyvin pitkä. Koko: urokset 62-70 cm, nartut 60-
68 cm. Luonteeltaan arvokas ja pidättyväinen, 
osoittautuu kuitenkin metsästystilanteissa erittäin 
energiseksi ja eloisaksi. 
 
2. Käyttötarkoitus ja metsästystapa 
Espanjanvinttikoira on näöllä metsästävä sulavalinjainen juoksija, joka ajaa niin yksin kuin 
laumassakin, alun perin se on tarkoitettu jäniksen ja kettujen metsästykseen Espanjan karuilla 
vuoristoseuduilla. Espanjanvinttikoira on hyvin alkukantainen, se ilmenee kaikessa sen 
käyttäytymisessä ja myös luonteessa: se tarvitsee aikaa uusien asioiden hyväksymiseen. 
Espanjanvinttikoira kiintyy läheisiinsä hyvin voimakkaasti - niin ihmisiin kuin eläimiinkin. Vieraisiin 
ihmisiin se suhtautuu varautuneesti, jopa epäluuloisesti, olematta kuitenkaan koskaan 
aggressiivinen. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
 
Nopea koira, jonka juoksussa näkyy voimakkuus. Juoksutyyli vaivatonta, joustavaa ja matalaa 
laukkaa. Kykenee nopeisiin rytminvaihdoksiin. 
 
3.2. Innokkuus ja seuraaminen 
 
Lähtöpaikalla saattaa ulista ja haukahdella innosta. Pyrkii ajamaan viehettä intensiivisesti ja ajon 
aikana seuraa saalista tiiviisti katsellaan ja korvillaan. Ajaessa korvat ovat päänmyötäisesti, vieheen 
muuttaessa suuntaa tai mikäli hukkaa saaliin korvat saattavat nousta pystyyn. Jarruttaa voimakkaasti 
vieheen pysähtyessä, tai pyrkii kääntymään takaisin vieheelle mahdollisimman nopeasti. Tekee 
nopean tapporavistuksen ja jättää sitten saaliin. Kun saalis ei liiku, siihen ei välttämättä kiinnitetä 
huomiota ja saattaa lähteä etsimään uutta saalista eli välttämättä ei jää vartioimaan saalista. 
 
3.3. Älykkyys 
 
Sovittaa vauhdin maaston ja saaliin nopeuden vaihteluihin. Pareista toinen saattaa pyrkiä 
saartamaan vieheen ajamalla viehettä hieman sivussa. Jos hukkaa saaliin pyrkii etsimään sen 
kaarrellen käyttäen sekä maa- että ilmavainua. 
 
3.4. Ketteryys 
 
Ketterä joka kykenee nopeisiin, hallittuihin käännöksiin kovassa vauhdissa. Selviytyy hyvin 
vaikeasta maastosta, käyttää myös häntäänsä tasapainottamaan runkoa käännöksissä. 
 
3.5. Kestävyys 
 
Kestävä ja sitkeä pitkänmatkan juoksija. 
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FAARAOKOIRA (FA)  
Pharaoh Hound, Kelb-Tal-Fenek 

FCI: 248 
Alkuperämaa: Malta 
Vastuumaa: Iso-Britannia 
 
1. Yleistä 
Ihannekoko: nartut 53 cm, urokset 56 cm, paino 20 – 30 kg. 
 
Faaraokoira on Maltan kansallisrotu. Faaraokoira on keskikokoinen, jalo mutta voimakas 
metsästyskoira.  
Koira on tasapainoinen, kulmaukset ovat kohtuulliset ja alalinja kohtuullisen kuroutunut. Selkälinja 
on lähes suora, rintakehä hyvin kehittynyt, ulottuen kyynärpäihin. Faaraokoira ei saa olla liioitellun 
pitkärunkoinen eikä raajojen luusto saa olla raskas. Faaraokoira on aavistuksen korkeuttaan 
pidempi. Tärkeintä on kokonaisuus sekä voiman ja tyylikkyyden tasapaino.  
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
Faaraokoira on tarkkaavainen ja kiihkeä, haju- ja näköaistinsa avulla metsästävä koira. Se käyttää 
huomattavassa määrin myös kuuloaan työskennellessään lähellä saalista. 
 
Faaraokoiraa käytetään alkuperämaassaan lähinnä kaniinin metsästykseen. Metsästysmaasto 
koostuu enimmäkseen kivikoista, railoista ja kivimuureista.  
Faaraokoira hakee saaliin kuulonsa tai hajuaistinsa avulla, ajaen sen kivenkoloon, jolloin koirat 
jäävät haukkuen tai kaivaen osoittamaan saaliin sijainnin. Koloihin piiloutuneet kaniinit ajetaan ulos 
fretin avulla ja pyydystetään verkoilla tai mahdollisesti koirien avulla. 
 
Faaraokoiraa käytetään myös lintua ylösajavana koirana, sekä noutajana. Koiraa käytetään myös 
lampaiden paimentamisessa, mutta tässä työssä koirat eivät tee yhteistyötä. Koiraa käytetään myös 
hälyttävänä vahtikoirana. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
3.1. Nopeus 
Ei nopeimpia, mutta kestävä, kiihkeä, aggressiivinen ja tasainen ajaja. Nopea kääntyjä. Ei tee erityisen 
suuria rytminvaihdoksia. 
3.2. Innokkuus ja seuraaminen 
Faaraokoira seuraa intensiivisesti vieheen liikkeitä, reagoi jokaiseen heilahdukseen välittömästi, 
pyrkien aggressiivisesti saamaan saaliin kiinni. Usein innokkuuden voi kuulla haukunnasta. 
Faaraokoira tarkkailee kuulolla myös ympäristöä (esim. trissat). 
3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely 
Faaraokoira valitsee aina suorimman reitin saaliiseen, josta joskus saattaa syntyä törmäilyä 
kanssakilpailijaan, sen antamatta kuitenkaan häiritä saalistusta.  Hyvin yhteistyötä tekevässä 
parissa faaraokoira ottaa huomioon myös maaston muodon ja parin liikkeet. Tällöin pienempi ja 
ketterämpi ottaa usein takaa-ajajan roolin kun taas vahvempi ja hitaampi leikkaa saaliin reitin. 
 
Hukatessaan saaliin faaraokoira käyttää kuuloaan, ja kiertää suurenevaa ympyrää etsiessään 
saalista. Vaihtoehtoisesti, esimerkiksi heinikossa koira nousee pystympään ja voi hyppiä etsiessään 
saalista. 
Vieheen pysähdyttyä molemmat ajajat joko menevät repimään viehettä, jolloin useinkaan konflikti ei 
ole vältettävissä tai vaihtoehtoisesti toinen jää haukkumaan kovaäänisesti viereen. Koira ei kuitenkaan 
poistu vieheeltä. 
3.4. Ketteryys 
Koiran juoksu on sulavaa ja se pystyy kovassa vauhdissa ja vaikeassakin maastossa juoksemaan 
varmasti sekä tekemään tiukkoja hallittuja käännöksiä. 
3.5. Kestävyys 
Faaraokoira on kokoonsa nähden voimakas, vahva ja kestävä. Faaraokoira jaksaa ylläpitää 
aggressiivista ajoa saaliin kiinnisaamiseen asti, ja kiihdyttää vauhtiaan ajon loppuun saakka. 
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IBIZANPODENCO (IB)  
Podenco Ibicenco 

FCI: 89.1 (kk), 89.2 (lk) 
Alkuperämaa: Espanja 
Vastuumaa: Espanja 
 
1. Yleistä 
Koko: nartut 60-67 cm, urokset  66 – 72 cm, paino 
19 – 30 kg. 
Rotu jaetaan kahteen karvanlaatuun, lyhyt- ja 
karkeakarvaisiin (sis. myös rodun pitkäkarvaisen 
muunnoksen) ibizanpodencoihin. Molemmilla karvanlaaduilla on sama rotumääritelmä ja 
käyttötarkoitus. Ibizanpodenco on kapea ja korkea vain hivenen korkeuttaan pidempi koira. Koiran 
kulmaukset ovat niukat, lihakset pitkät ja litteät, rintakehä pitkä ja litteä. Luusto on vahva, muttei 
vankka, ja koira on kokonaisuutena kevyt. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
Ibizanpodencoa käytetään metsästettäessä kaneja pääasiassa ilman ampuma-aseita niin päivällä 
kuin yölläkin. Erityisen hyvän hajuaistinsa avulla se vainuaa ja ajaa saaliinsa helposti liikkeelle 
runsaskasvillisellakin alueella. Se käyttää hajuaistiaan ja kuuloaan enemmän kuin näköään. Koirat 
haukkuvat vain nähdessään tai kuullessaan riistan, ja kun ne ovat saartaneet sen. Ne heiluttavat 
häntäänsä innokkaasti sekä ajaessaan että saalistaessaan riistaeläintä, mutta niiden kiinnostus sitä 
kohtaan ei kestä kauan. Ibizanpodencoja käytetään myös jäniksen ja suurriistan metsästyksessä. Ne 
ovat hyviä noutajia. 
Ibizanpodencojen ajue koostuu saman omistajan koirista. Podencolla metsästetään pääasiassa 
vaikeakulkuisessa maastossa, pensaikkoisissa ja kallioisissa rinteissä. Koirat liikkuvat 
metsästäessään yleensä melko pienellä alueella tehden paljon korkeita hyppyjä ja vaihdellen 
vauhtiaan aina nopeista kiihdytyksistä hitaampaan raviin. Mikäli saalis katoaa, se etsitään kuulon ja 
hajuaistin avulla uudelleen, ja ajetaan liikkeelle. Tämän jälkeen lyhyt ajo, tappo, ja saaliin 
metsästäjälle vienti.  
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
Ibizanpodenco ei ole äärimmäisen nopea eikä tasaisella peltomaastolla juokseminen ole rodulle 
ominaisinta liikuntaa. Juoksutyyli vaihtelee maaston mukaan. Vieheen tehdessä yllättäviä 
suunnanmuutoksia juoksutyyli muuttuu hetkellisesti matalaprofiilisemmasta pitkästä laukasta hieman 
pystymmäksi. Rotu kykenee nopeisiin rytminvaihdoksiin (käännökset!) ja usein ajon aikana myös 
vauhti vaihtelee koiran pyrkiessä ennakoimaan vieheen liikettä ja maaston vaihteluja. 
 
3.2. Innokkuus ja seuraaminen 
Hyvä keskittymään ajoonsa, silmät seuraavat tarkasti saalista ja korvat tutkan tavoin ympäristön 
ääniä. Innokkuus ilmenee toisinaan ajohaukkuna. Kun saalis ei liiku, ei siihen juuri kiinnitetä huomiota, 
ja koira saattaakin helposti lähteä etsimään seuraavaa saalista (tai muuta tehtävää). Ei useinkaan tee 
tappoloikkaa jos toinen koira jo vieheellä. 
 
3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely 
Hakee oikeat juoksulinjat. Ennakoi, mihin viehe menee ja tarkkailee maastoa ja sen vaihteluja. Ottaa 
parinsa huomioon ajotilanteessa, takana juokseva koira pyrkiikin usein saartamaan vieheen. Voi 
tuoda saaliin omistajalle noutajan tapaisesti ehjänä. Nuorella koiralla parin merkitys suuri. 
 
3.4. Ketteryys 
Erittäin notkea ja ketterä koira, jolla on hyvä tasapaino. Selviytyy parhaiten vaikeakulkuisessa ja 
vaihtelevassa maastoissa. Maaston korkeuserot eivät aiheuta ongelmia rodulle 
 
3.5. Kestävyys 
Pystyy sekä rytmin että ajotyylin muutoksiin ja kiihdyttämään vauhtia vielä ajon lopussa.  
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IRLANNINSUSIKOIRA (IR)  
Irish Wolfhound 

FCI: 160 
Alkuperämaa: Irlanti  
Vastuumaa: Iso-Britannia 
 
1. Yleistä 
 
Jättiläisrotu, säkäkorkeus nartut n. 80 cm, urokset yli 85 cm, 
melko raskas. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
 
Näöllään ajava koira, käytetty suurriistan metsästykseen. 
Saaliseläiminä esim. hirvet, peurat, sudet. Kaataa saaliin 
horjuttamalla sen tasapainoa, jonka jälkeen tarttuu saaliiseen. 
Käytetty myös vahtina petoeläinten varalta. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
Ei äärimmäisen nopea, enemmän kestävyysjuoksija. Ei nopeita rytminvaihdoksia. 
3.2. Innokkuus ja seuraaminen 
Metsästävät yleensä parina, jolloin toinen toimii varmistavana. Myös varmistavan koiran tulee vastata 
vieheen käännöksiin ja seurata ajo loppuun saakka. Molempien tulee varmistaa saaliin pysyminen 
paikallaan ajon loputtua. 
3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely 
Käytettävä hyväkseen parin liikkeitä viehettä seuraten, pyrkimyksenä saartaa viehe. 
3.4. Ketteryys 
Käännökset laajoja, juohevasti vieheen liikkeitä seuraavia. Vaikka ei ole erityisen nopea 
käännöksissä, täytyy pystyä säilyttämään tasainen juoksurytmi maastossa. 
3.5. Kestävyys 
Hyvin kestävä. Vauhti pitää säilyä koko suorituksen ajan hyvänä. 
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ITALIANVINTTIKOIRA (IT)  
Piccolo Levriero Italiano (P.L.I.) 

FCI: 200 
Alkuperämaa: Italia 
 
1. Yleistä 
 
Vaikka italianvinttikoira on ollut hoviväen lemmikki, se 
on myös erittäin innokas metsästyskoira. 
Pieni vinttikoira, tasapainoinen yhdistelmä lihasvoimaa 
ja vahvuutta, jaloutta ja siroja ääriviivoja. Nopea ja 
suorituskykyinen. 
Säkäkorkeus: urokset ja nartut 32-38 cm, paino alle 5 kg. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
 
Pieni vinttikoira. Käytetty kanin ja peltolintujen metsästykseen aukeilla peltoalueilla. Metsästyshaukat 
etsivät saaliin ja italianvinttikoira päästettiin ottamaan saalis kiinni. Osaa myös hakea saaliin itse. 
Ajossa pää alhaalla, seuraa laukan kulkua. Huomioitavaa, että silmät ovat hyvin matalalla tasolla. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
Erittäin nopea rotu, jolla on kyky nopeisiin rytminvaihdoksiin. Laukka täysin avautuva, takaraajat 
liikkuvat pitkälle rungon alle mahdollistaen suuren työntövoiman. Eturaajat liikkuvat matalalla pitkälle 
eteen. Laukan pituus kerrottuna toiston nopeudella on nopeus. 
3.2. Innokkuus ja seuraaminen 
Koiralla pitää olla maksimaalinen kiinnostus saaliiseen lähdöstä radan loppuun. Koiran pitää koko ajan 
seurata tarkasti saaliin liikkeitä, reagoida niihin välittömästi ja pyrkiä mahdollisimman tehokkaasti 
saamaan saalis kiinni. Jos saalis tulee suorituksen aikana liian lähelle, se pyritään tappamaan. Saalis 
kuuluu tappaa, joten pysäytysalusta tulisi olla pehmeä johtuen loppujarrutuksesta. 
Koska koira on muita vinttikoiria huomattavasti pienempi, pitäisi ottaa huomioon vieheen etäisyys 
koiraan. 
3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely 
Täysin yksinajaja, joka pyrkii suoraviivaisesti suurta nopeutta ja rytminvaihtokykyä hyväksi käyttäen 
saamaan saaliin mahdollisimman nopeasti kiinni. Pitää kuitenkin lukea maastoa sekä huomioida 
kanssakilpailija. Hakee nopeimman, tehokkaimman etenemisalustan. Sosiaalinen koira kykenee 
ajamaan itsenäisesti isossakin laumassa. 
Suuri koira pienessä koossa. 
3.4. Ketteryys 
Nopea koira, kykenevä erittäin nopeisiin suunnanmuutoksiin vauhtiinsa nähden vaikeissakin 
maastoissa. Erittäin hyvä rytminvaihtokyky. Pitää selviytyä epätasaisesta ja vaikeasta maastosta; 
kuitenkin niin, että upottava ja karkea maasto ei sovi rodunomaisen käpälän rakenteelle. 
3.5. Kestävyys 
Sprintterikoira, joka ei saa saalista kiinni väsyttämällä, vaan nopeilla rytminvaihdoksilla. Henkinen 
kestävyys ei saa pettää missään tilanteissa. 
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PORTUGALINPODENGO KESKIKOKOINEN 
(PK), lyhyt- tai karkeakarvainen 
Podengo português, medio, 

pelo liso / cerdoso 

FCI: 94.12 (kk), 94.22 (lk)  
Alkuperämaa: Portugali 
 
1. Yleistä 
 
Keskikokoinen portugalinpodengo on, kuten nimikin 
kertoo, keskikokoinen ja -vahvuinen, mittasuhteiltaan 
tasapainoinen, lihaksikas ja vahvaluustoinen, siis todellinen peruskoira. Liikkeet ovat kevyet ja 
nopeat, laukassa melko matalat. Karvapeite on joko karkeaa ja pidempää tai lyhyttä ja sileää. 
Karkeakarvaisen turkki siistitään tarvittaessa nyppimällä. Kummallakaan muunnoksella ei ole 
pohjavillaa eikä peitinkarva saa olla pehmeää. Kun koira on tarkkaavainen, sen pystyt ja hyvin 
liikkuvaiset, kolmionmuotoiset korvat ovat kohtisuoraan pystyssä ja suuntautuneet eteenpäin, ajossa 
enimmäkseen päänmyötäisesti.  
Vinttikoiriin tottuneille rodun erittäin voimakas riistaviettisyys voi olla yllätys. Jokapäiväisessä 
elämässä keskikokoinen portugalinpodengo on rauhallinen ja tasapainoinen, mutta riistaeläimen 
havaitessaan se ei enää näe eikä kuule mitään muuta ja jos näköyhteys saaliiseen katkeaa, koira etsii 
sen uudelleen haju- ja kuuloaistinsa avulla. Tätä rotua ei juurikaan tarvitse opettaa metsästämään, 
vaan se osaa sen luonnostaan. Keskikokoisen portugalinpodengon säkäkorkeus 40 - 55 cm, paino 16 
- 20 kg. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
 
Synnynnäisten taipumustensa mukaisesti keskikokoisia portugalinpodengoja käytetään koti-
maassaan pääasiassa kanijahdissa joko yksinään tai ajueina. Siksi niitä kutsutaan myös kanikoiriksi. 
Niitä pidetään myös hyvinä vahtikoirina. Rodunomaista on, että ne käyttävät ajaessaan tehokkaasti 
paitsi näköaistiaan, myös haju- ja kuuloaistia. 
Keskikokoinen portugalinpodengo on erittäin aktiivinen ja kestävä rotu, joka vaikeassakin maastossa 
jäljestää, ajaa ja tappaa saaliin itsenäisesti, kuitenkin ympäröivän ajueen toiminnan myös huomioiden. 
Parhaat koirat vielä tuovatkin saaliin metsästäjälle vahingoittamatta saaliseläimen turkkia. Valittavalta 
kuulostava ajohaukku, maticar, kertoo muille jahdin olevan käynnissä. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1 Nopeus 
Keskikokoinen portugalinpodengo on melko nopea ja kestävä rotu, joka kykenee nopeisiin rytmin- ja 
nopeudenvaihdoksiin. Metsästäessä laukka on pitkää ja matalaa. Koska koiran pyrkimyksenä on 
väsyttää saalis ja pysyä sen perässä mahdollisimman pitkään, voi se juosta myös hieman vaille 
täyden vauhtinsa suorituksensa optimoimiseksi. 
3.2 Innokkuus ja seuraaminen 
Keskittyy hyvin ajoonsa ja pyrkii aggressiivisesti saamaan saaliin kiinni. Koiran innokkuuden voi  
myös kuulla haukunnasta. Keskikokoinen portugalinpodengo seuraa saalista tarkasti välittämättä  
maaston esteistä ja reagoi saaliin liikkeisiin välittömästi. Jos viehe on pysähtynyt, se edustaa jo  
kuollutta saalista ja tällöin koira ei välttämättä enää tapa sitä, vaan saattaa yrittää tuoda sen 
mukanaan, tai jopa lähteä etsimään uutta saalista. 
3.3 Älykkyys ja ajotyöskentely 
Keskikokoinen portugalinpodengo soveltuu niin yksin kuin laumassakin ajajaksi. Se pyrkii 
määrätietoisesti valitsemaan aina suorimman reitin saaliille. Parin kanssa saattaa esiintyä 
yhteistyötä. 
3.4. Ketteryys 
Koiran tulee hallita liikkeensä vaihtelevissa olosuhteissa ja pystyä reagoimaan nopeasti saaliin  
liikkeisiin. 
3.5 Kestävyys 
Keskikokoinen portugalinpodengo on kestävä pitkänmatkanjuoksija, joka treenattuna ja 
hyväkuntoisena jaksaa ylläpitää aggressiivista ajoa saaliin kiinnisaamiseen asti. 
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PORTUGALINPODENGO PIENI 
(PP), lyhyt- tai 
karkeakarvainen 
Podengo português, Pequeño,  

pelo liso / cerdoso 

FCI: 94.13 (kk), 94.23 (lk) 
Alkuperämaa: Portugali 
 
1. Yleistä 
 
Näpsäkkä pieni koira, jolla pitkänomaiset 
mittasuhteet. Karvapeite karkeaa ja pidempää tai lyhyttä ja sileää. Karkeakarvaisen turkki siistitään 
tarvittaessa nyppimällä. Häntä vahva ja keskipitkä, ohutta kärkeä kohti kapeneva. Koiran ollessa 
rauhallinen häntä riippuu takaraajojen välissä kärki hieman ylöspäin kaartuneena. Liikkeessä 
hännän asento on vaakasuora tai hieman ylöspäin kaartunut tai sirpinmuotoinen ja pysty. Raajat 
lyhyet ja lihaksikkaat. Varpaat käpälissä pitkät ja vahvat. Päkiät lujat ja kestävät. Säkäkorkeus 20-30 
cm, paino 4-5 kg. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
 
Pientä portugalinpodengoa on aina käytetty villikanien metsästykseen, erityisesti vaikeakulkuisessa 
ja sakeassa kasvillisuudessa, mutta myös tunkeutumaan kanien pesäluoliin, yleensä kivikkoisessa 
maastossa. Tällaiseen metsästykseen sitä käytetään vielä tänä päivänäkin rodun kotimaassa, usein 
ajueena. 
Pieni portugalinpodengo etsii ja löytää saaliinsa itse, ajaa sen liikkeelle ja juoksee sen perässä 
kunnes saa sen kiinni tai metsästäjä tappaa sen. 
Vinttikoiriin verrattuna pienen portugalinpodengon juoksutyyli poikkeaa erityisesti siinä, että se ei 
juokse koko ajan vieheen perässä vaan pyrkii tekemään kaarroksia ja vaihtelemaan nopeuttaan. 
 
3. Maastojuoksussa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1 Nopeus 
Pieni portugalinpodengo kiihdyttää heti täyteen laukkaan ja kykenee nopeisiin rytminvaihdoksiin. 
Laukka on melko matalaa, mutta välillä koira voi pomppia nähdäkseen paremmin maaston esteiden 
yli, minne saalis on menossa. 
3.2 Innokkuus ja seuraaminen 
Innokkaasti juokseva pieni portugalinpodengo juoksee matalana seuraten saalista tiiviisti 
katseellaan, se voi myös haukkua ajaessaan. Se pyrkii saamaan saaliin liikkeelle ja ajaa sitä takaa 
ja lopulta saatuaan sen kiinni, tappaa sen. Koska pieni portugalinpodengo on kaikkia vinttikoiria 
huomattavasti pienempi, säkä vain 20-30 cm, vieheen vetäjän tulisi ottaa tämä huomioon vieheen 
etäisyydessä koiraan. 
3.3 Älykkyys ja ajotyöskentely 
Pieni portugalinpodengo on hyvin alkukantainen rotu ja sillä on poikkeuksellinen näkökyky, kuulo ja 
hajuaisti ja se käyttää niitä kaikkia metsästäessään. 
Podengo ei seuraa viehettä suoraan vieheen perässä samalla linjalla, vaan suuntaa yleensä heti 
lähdön jälkeen jommallekummalle sivulle pyrkimyksenään päästä vieheen eteen. Se on sinnikäs ja 
pyrkii aina saamaan saaliin kiinni. 
3.4 Ketteryys 
Pieni portugalinpodengo on poikkeuksellisen ketterä ja omaa todella hyvän tasapainon. Se pystyy 
liikkumaan ketterästi vaikeassakin maastossa ja tekemään nopeita suunnanmuutoksia. Se pystyy 
reagoimaan saaliin liikkeisiin sekä käännöksillä että vauhdin muutoksella. 
Välillä koira hidastaa selkeästi vauhtia ja katsoo, minne viehe voisi seuraavaksi mennä ja lähtee 
sitten taas täydellä vauhdilla perään. Pieni portugalinpodengo oikoo siksi varsin paljon ja saattaa 
vaihtaa suuntaa silmänräpäyksessä, jolloin näyttää kuin koira kääntyisi ilmassa. 
3.5 Kestävyys 
Kestävä, pieni portugalinpodengo säilyttää ajotyylinsä ja vauhtinsa alusta loppuun. Henkisellä 
kestävyydellä ruumiillisen kestävyyden lisäksi on merkittävä osuus tällä eloisalla ja sitkeällä rodulla. 
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PUOLANVINTTIKOIRA (PU)  
Chart Polsi 

FCI: 333 
Alkuperämaa: Puola 
 
1. Yleistä 
 
Puolanvinttikoira on kookas ja sileäkarvainen 
vinttikoira, rakenteeltaan karkeatekoinen, 
voimakas, kuiva ja lihaksikas. Sen luonne on 
voimakas, herkkä, älykäs ja alkukantainen. 
Puolanvinttikoira etsii riistaa katseellaan sekä 
käyttää tarvittaessa hajuaistiaan. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
 
Puolanvinttikoiran riistaeläimiä ovat olleet muun muassa jänis, kettu, metsäkauris, trappi ja susi. 
Metsästys on tapahtunut sekä laajoilla aroilla että vuoristossa.  
Parityöskentelyssä toinen koirista keskittyy riistaeläimen painostamiseen ajamalla sitä takaa täydessä 
vauhdissa. Toisen tehtäväksi jää taktikointi: se mutkittelee saartaen riistaeläintä vuoroin oikealta ja 
vasemmalta ja pyrkien katkaisemaan tämän oletetun pakoreitin.  
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
Puolanvinttikoira on erittäin nopea, mutta samalla myös erittäin ketterä. Juostessaan se kykenee 
tekemään äkkipysähdyksiä ja täyskäännöksiä pyörähtämällä ympäri hypätessään ilmaan. 
Päästessään lähemmäksi viehettä koira kiihdyttää vauhtiaan. 
3.2. Innokkuus ja seuraaminen 
Puolanvinttikoira seuraa viehettä erittäin innokkaasti. Lähtöpaikalla se tuijottaa viehettä keskittyneenä 
ja on koko ajan valmis syöksymään sen perään. Ajon aikana toinen koirista seuraa ”saalista” koettaen 
pakottaa sen kiihdyttämään vauhtiaan ja etenemään pysähtelemättä. Puolanvinttikoira on rohkea. Se 
ylittää tai ohittaa tielle osuvat esteet epäröimättä. Saadessaan vieheen kiinni se suorittaa näyttävän 
tappoloikan. 
3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely 
Ajaessaan puolanvinttikoira tarkkailee yhtä aikaa sekä viehettä että maaperää. Kun toinen koirista 
yllyttää saalista ajamalla sitä takaa, toinen koettaa katkaista saaliin pakoreitin ja saada sen kiinni. Se 
koettaa estellä saalista piiloutumasta pensaikkoihin. Se yrittää lyhentää reittiään ja oikaista mutkia 
päästäkseen lähemmäs saalista ja voidakseen siten tappaa sen. Molemmat koirat tarkkailevat toinen 
toistaan ja sovittavat työskentelynsä vallitsevaan tilanteeseen ja maaperän vaihteluihin. Tämä on 
todellista yhteistyöskentelyä. 
3.4. Ketteryys 
Puolanvinttikoira kykenee juoksemaan sujuvasti myös epätasaisessa maastossa sekä tekemään 
myös jyrkkiä käännöksiä. 
3.5. Kestävyys 
Puolanvinttikoira säilyy hyvässä kunnossa koko juoksun ajan sekä kestää hyvin sekä rasitusta että 
mahdollisia kolhuja. 
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SALUKI (SA) 
Saluki 

FCI: 269 
Alkuperämaa: Lähi-itä 
 
1. Yleistä 
Salukin olemus ilmentää jaloutta 
ja sopusuhtaisuutta sekä nopeutta 
ja kestävyyttä yhdistyneenä 
voimaan ja aktiivisuuteen. 
Ulkoiselta olemukseltaan saluki 
on tasapainoinen, liioittelematon, 
edestä ja takaa kohtuullisesti 
kulmautunut. Joustavat 
jäniksenkäpälät ja pitkät 
varpaat. Raajat vahvat, ranteet 
joustavat. Pitkä kaula ja häntä, 
loiva lantio. Uros on narttua suhteellisesti kookkaampi ja sukupuolileiman tulee olla selvä. 
Sileäkarvainen muunnos on muutoin samanlainen kuin pitkäkarvainen, mutta ilman hapsuja. 
 
Salukille on tyypillistä varautunut suhtautuminen vieraita kohtaan. Saluki on pidättyväinen, mutta 
aggressiivisuus, arkuus tai hermostuneisuus ei kuulu salukin ominaisuuksiin. 
 
Saluki on yksi vanhimmista koiraroduista. Sen on todettu asuneen Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa jo 
tuhansia vuosia sitten. Ensimmäiset salukit on tuotu länsimaihin vasta 1800-luvun loppupuolella. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
Salukin käyttötarkoitus metsästyskoirana ja ulkonäkö ovat säilyneet lähes ennallaan vuosituhansien 
ajan. Alkuperäisessä käytössään saluki metsästää yksin tai usean koiran ryhmässä avoimessa 
maastossa mm. jäniksiä ja gaselleja. Se on kestävä pitkän matkan metsästäjä. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
Saluki on kokoonsa nähden nopea koira. Sen juoksussa tulee näkyä voimakkuus ja kyky nopeisiin 
rytminvaihdoksiin. Sen pitää pystyä vaivattoman joustavaan, matalaan ja nopeaan laukkaan maaston 
vaihteluista huolimatta. 
3.2. Innokkuus ja seuraaminen 
Salukin innokkuus saada saalis kiinni näkyy selvästi koko suorituksen ajan, se pyrkii kaikin tavoin 
saamaan vieheen kiinni. Saluki voi ennakoida saaliin liikkeitä, mutta sen on seurattava tiukasti saalista 
katseellaan, jopa korvillaan. Mikäli se kadottaa vieheen, sen on pyrittävä etsimään se. Tappoisku ja 
saaliin suojeleminen kuuluvat asiaan. 
3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely 
Salukin tulee olla itsenäinen sekä aloitteellinen metsästäessään. Se ottaa huomioon maaston 
vaihtelut ja saaliin liikkeet ajon aikana. Saluki juoksee matalalla ja pitkällä askeleella, mutta saaliin 
tehdessä yllättäviä suunnanvaihteluita juoksuasento muuttuu pystymmäksi ja olemus 
tarkkaavaisemmaksi. 
3.4. Ketteryys 
Saluki on kokoonsa nähden erittäin ketterä koira ja se pystyy nopeisiin rytminvaihdoksiin. Saluki 
käyttää häntäänsä apuna nopeissa käännöksissä ja sen pitää pystyä reagoimaan välittömästi vieheen 
kääntyessä. 
3.5. Kestävyys 
Saluki on fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan erittäin kestävä. 
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SKOTLANNINHIRVIKOIRA (SK) 
Deerhound 

FCI: 164 
Alkuperämaa: Skotlanti  
Vastuumaa: Iso-Britannia 
 
1. Yleistä 
 
Suurriistan metsästykseen käytetty iso koira. Rotu on hyvin vanha ja pysynyt lähes muuttumattomana 
satoja vuosia. Rodusta löytyy mainintoja jo 1600-luvulta ja näyttelyssä ensimmäiset 
skotlanninhirvikoirat nähtiin vuonna 1861 Manchesterin Dog Showssa. 
Skotlanninhirvikoira muistuttaa olemukseltaan karkeakarvaista englanninvinttikoiraa, mutta on 
luustoltaan ja kooltaan suurempi. Koiran rakenne kertoo ainutlaatuisesta nopeudesta ja voimasta 
kaataa juokseva metsäpeura. Uroksen säkäkorkeus vähintään 76 cm ja paino n. 45 kg ja nartun 
säkäkorkeus vähintään 71 cm ja paino n. 36 kg. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
 
Metsästyksessä koiria oli vähintään 2-3 ja rodulla on vahva yhteistyövietti. Se metsästää sekä 
näöllään ja hajullaan suurriistaa ja kaataa saaliinsa vauhdissa. Jänisten ja kaniinien metsästykseen 
rotua ei ole käytetty. Lämpimällä säällä huomioitava rodun huono lämmön kestävyys. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
Ei äärimmäisen nopea, mutta pystyy selviin rytminvaihdoksiin. Päästessään lähemmäksi viehettä 
koira kiihdyttää vauhtiaan. 
3.2. Innokkuus ja seuraaminen 
Metsästävät yleensä vähintään parina ja ne eivät vain juokse vieheen perässä vaan ne oikeasti 
metsästävät viehettä. Molempien tulee vastata vieheen käännöksiin ja seurata ajo loppuun saakka. 
3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely 
Käyttävät hyväkseen parin liikkeitä ja ennakoivat mihin saalis menee. Usein toinen koirista hakee 
nopeimman ajolinjan ja pyrkii lyhentämään reittiään ja katkaisemaan saaliin oletetun pakoreitin. Ajon 
lopussa koirat jäävät joko vieheelle pitämään saaliin paikoillaan tai tekevät tappoloikan. 
3.4. Ketteryys 
Kokoonsa nähden yllättävän ketterä ja suunnanmuutoksiin kykenevä. Käyttää pitkää ja vahvaa 
häntäänsä erinomaisesti hyväkseen aikaansaadakseen suunnanmuutokset. Selviytyy erinomaisesti 
epätasaisessa ja kivikkoisessa maastossa. Huomioitavaa – urokset ovat usein kömpelömpiä suuren 
kokonsa vuoksi. 
3.5. Kestävyys 
Hyvin kestävä ja pystyy kiihdyttämään vauhtiaan myös ajon lopussa. 
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SLOUGHI (SL) 
FCI:n numero: 188 
Alkuperämaa: Marokko 
 
 
1. Yleistä 
 
Berbereillä, Pohjois-Afrikkalaisella 
paimenheimolla, on ollut kautta aikojen 
erityinen suhde jalostamaansa rotuun, 
sloughiin. Metsästämällä isännälleen 
ravintoa hankkivaa koiraa on pidetty 
arvokkaana omaisuutena. 
Ulkonäöltään sloughi on huomiota herättävän 
hienostunut: hieman korkeuttaan pidempi, syvärintainen ja lihaksistoltaan kuiva rotu. Lyhyen 
karvapeitteen alta koiran suonet ja jänteet erottuvat vaivatta. Uroksen säkäkorkeus on 66–72 cm ja 
nartun 61–68 cm. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
 
Sloughi on näöllään metsästävä vinttikoira. Se on itsenäinen ja rohkea, joka saattaa olla vieraita 
kohtaan varautunut ja pidättyväinen. Tulee kuitenkin huomata, että pelokkuus tai arkuus eivät ole 
toivottavia luonteenpiirteitä. Omaan laumaansa sloughi kiintyy vahvasti, osoittaen kiintymystään 
heitä kohtaan varsin avokätisesti. Sloughilla metsästetään esimerkiksi jäniksiä, kauriita ja jopa susia. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
 
Sloughi on nopea koira, joka juoksee pitkällä laukka-askeleella. Saavuttaessaan viehettä koira lisää 
vauhtiaan. 
 
3.2. Innokkuus 
 
Lähdössä koira saattaa vinkua tai haukahtaa viehettä innokkaasti tuijottaen. Pareittain juostessa 
toinen koira ajaa viehettä toisen pyrkiessä saartamaan vieheen. Sloughi ei useinkaan seuraa 
viehettä suoraviivaisen tarkasti, vaan pyrkii ennakoimaan vieheen vauhtia ja sen suunnan 
muutoksia. Vieheen pysähdyttyä koira voi tehdä vieheelle liu-un, mutta tavallisesti koira ajautuu 
vieheen ohi ja palaa sitten takaisin. Vieheellä koira usein tekee tapporavistuksen. Sloughi jää 
vieheelle seisomaan ja vartioimaan sitä. 
 
3.3. Älykkyys 
 
Sloughi seuraa viehettä katseellaan ja on valmis reagoimaan sen liikkeisiin. Sloughi mukauttaa 
rytmiään niin vieheen liikkeiden kuin myös maaston mukaisesti. Vieheen tehdessä yllättäviä 
suunnan vaihteluita juoksuasento muuttuu pystymmäksi ja olemus tarkkaavaisemmaksi. 
 
3.4. Ketteryys 
 
Ketterä koira, jonka tulee juostessaan kyetä nopeisiinkin rytmin vaihdoksiin, ja joka selviytyy vaike-
astakin maastosta. 
 
3.5. Kestävyys 
 
Sloughi on pitkänmatkan juoksija, joka pystyy kiihdyttämään vauhtiaan myös ajon lopussa. Koiran 
henkinen kestävyys ei saa pettää missään tilanteessa.  
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UNKARINVINTTIKOIRA (UN) 
Magyar Agár, FCI 240 

Alkuperämaa: Unkari 
 
1. Yleistä 
Unkarinvinttikoira on kookas, voimakas, 
kuiva, lihaksikas ja sileäkarvainen vinttikoira. 
Luonne on herkkä, älykäs ja laumakeskeinen 
ja koiralla on voimakas yhteistyöhalu. 
Unkarinvinttikoira on näkönsä avulla 
metsästävä koira. Metsästystilanteessa koira 
on periksiantamaton, kestävä, kiihkeä ja 
keskittynyt. Työskennellessä sen reaktiot 
ovat nopeita ja teräviä. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
Unkarinvinttikoira on tarkoitettu metsästämään jäniksiä, kettuja ja kauriita peitteisessä, 
epätasaisessa maastossa ja aroilla. Metsästys tapahtui useimmin monen koiran ajueita käyttämällä 
ja mukana oli ratsain liikkuva metsästäjä. Unkarinvinttikoira tarttui saaliiseen hampaillaan ja ravisti 
sen kuoliaaksi, tai piti saalista paikoillaan etujalkojensa avulla. 
Unkarinvinttikoirat kykenevät yhteistyöhön ja muodostamaan ajueen myös aiemmin tuntemattomien 
koirien kanssa. Tarvittaessa koirat vaihtavat ajovuoroa saaliin liikkeiden mukaan. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
Unkarinvinttikoira on erittäin nopea, pitkällä matkalla jopa greyhoundia nopeampi. Saavutettuaan 
maksiminopeuden, se pystyy pitämään vauhtinsa yllä läpi koko suorituksen. Juoksuasento on 
matala. Päästessään iskuetäisyydelle koira pyrkii kiihdyttämään vauhtiaan ja tekemään tappoiskun. 
Riittävä maksiminopeus on tärkeämpi kuin räjähtävä lähtönopeus. 
 
3.2. Innokkuus ja seuraaminen 
Unkarinvinttikoira seuraa viehettä erittäin innokkaasti ja on lähtöpaikalla keskittynyt vain vieheeseen. 
Se suorittaa esteet määrätietoisesti ja epäröimättä. Tappoloikka ei ole välttämätön, koira voi napata 
saaliin myös vauhdista. 
 
3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely 
Metsästystilanteen aikana korostuu koirien keskinäinen ajuetyöskentely ja maastovaihteluiden 
hyödyntäminen. Ryhmämetsästäjänä toinen koirista saattaa toimia varmistavana koirana estäen 
saaliin pääsyn pois aukealta.  
Unkarinvinttikoira reagoi vieheen liikkeisiin rytminvaihteluilla.  
 
3.4. Ketteryys 
Unkarinvinttikoira on erittäin nopea maastosta riippumatta. Se pystyy tekemään matalia, nopeita 
käännöksiä.  
 
3.5. Kestävyys 
Unkarinvinttikoiran vauhtikestävyys on korkea, se pystyy pitämään saavuttamansa 
maksiminopeuden koko ajon ajan. Henkinen kestävyys ei saa koskaan pettää suorituksen aikana. 
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VENÄJÄNVINTTIKOIRA (BO)  
Borzoi (BO),  

Russkaya Psovaya Borzaya 

FCI: 193 
Alkuperämaa: Venäjä 
 
1. Yleistä 
 
Suuri aristokraattisen vaikutelman antava koira, 
jolla samanaikaisesti kuiva, voimakas ja hieman 
pitkänomainen rakenne. 
Jokapäiväisessä elämässä borzoi on rauhallinen 
ja tasapainoinen, mutta kiihottuu riistaeläimen 
nähdessään äkisti. Sillä on tarkka näkö ja se 
näkee kauas. Sen reaktiot ovat rajuja. 
Kun koira ei metsästä, tyypillinen liike on pitkäaskelinen, leijaileva, pehmeä ravi. Metsästäessä laukka 
on äärimmäisen nopea, pitkin leijalevin harppauksin. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
 
Pääasiassa borzoita on käytetty jäniksen ja ketun metsästyksessä, mutta myös suden metsästys 
borzoin avulla on ollut tunnettua. Metsästys on tapahtunut pääasiassa laajoilla aroilla joissa 
näköesteinä ovat pensaikot ja ruohikot sekä siellä täällä olevat metsäsaarekkeet. Isommista 
metsäsaarekkeista ajokoirat ovat ajaneet riistan esiin, passissa olevien borzoiajueiden ulottuville. 
Ajueeseen kuului yleensä 2-3 borzoita, ja sitä hallitsi ratsain tai jalan liikkuva metsästäjä, joka 
riistaeläimen sattuessa oman ajueen kohdalle päästi koirat irti. 
Avoimessa maastossa ajueet saattoivat edetä myös leveässä avorivissä, jolloin ajue jonka edestä 
riistaeläin lähti koirat päästettiin irti. Metsästystapahtumalle oli hyvin tarkat säännöt, joiden mukaan 
toimittiin. Pienemmän riistan borzoit tappoivat nopealla iskulla, mutta eivät saaneet koskaan raadella 
saalista. Iso riista otettiin kiinni ja pidettiin paikallaan kunnes metsästäjä tuli ja tappoi saaliin. Jotkut 
kookkaimmat ja hurjimmat urokset pystyivät tappamaan jopa suden. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
Koiran pitää pystyä nopeaan pitkäaskeliseen laukkaan. Päästessään lähemmäksi viehettä koira 
kiihdyttää vauhtiaan. Juoksun aikana koiran pitäisi pystyä selviin rytminvaihdoksiin. 
3.2. Innokkuus ja seuraaminen 
Koiran pitää koko juoksun ajan seurata tarkasti vieheen liikkeitä, ei niinkään juoksemaan tarkasti 
vieheen kanssa samaa rataa, vaan pyrkiä etsimään edullisia iskuasemia vieheeseen nähden. Koira 
voi pyrkiä vieheelle myös ajosuntaan nähden tapahtuvilla koukkauksilla. Vieheen lähelle päästessään 
koiran pitää valmistautua tappoiskuun. 
3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely 
Koiran pitää selvitä vaikeista maastokohdista ja esteistä ajon häiriintymättä. Koiran pitää huomioida 
maastovaihtelut ja kanssakilpailijan liikkeet ja pystyä käyttämään näitä hyväkseen. Koirat voivat 
myös muodostaa ajueen, niin että viehe tulisi saarretuksi eikä sille jäisi pakomahdollisuuksia. 
3.4. Ketteryys 
Koiran pitää pystyä sovittamaan juoksurytminsä ja vauhtinsa maastovaihteluihin, esteisiin ja 
kaarteisiin niin, ettei se menetä juoksun hallintaa missään vaiheessa.  
3.5. Kestävyys 
Koiran pitää säilyä hyvässä kunnossa koko juoksun ajan. 
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WHIPPET (WH) 
Whippet 

FCI: 162 
Alkuperämaa:  
Iso-Britannia 
 
1. Yleistä 
 
Pieni vinttikoira, 
tasapainoinen 
yhdistelmä lihasvoimaa 
ja vahvuutta, jaloutta ja 
siroja ääriviivoja. Nopea ja suorituskykyinen. Säkäkorkeus: urokset 47-51 cm, nartut 43-47 cm, paino 
9-15 kg. 
 
2. Koiran käyttötarkoitus ja metsästystapa 
 
Pienikokoinen koira. Käytetty kanin ja jäniksen metsästykseen. Englantilaiset kaivosmiehet ovat 
kehittäneet whippetin salametsästykseen ja kilpailutarkoitukseen. Ajossa pää alhaalla, seuraa laukan 
kulkua. Huomioitavaa, että silmät ovat matalalla tasolla. Pysäytysalustan tulisi olla pehmeä johtuen 
tappoloikasta ja loppujarrutuksesta. 
Tyypillinen metsästysmaasto avoin kangas tai pelto, jossa hyvä näkyvyys mahdollisista 
korkeuseroista huolimatta. 
 
3. Maastojuoksuissa arvosteluun vaikuttavia tekijöitä 
 
3.1. Nopeus 
Erittäin nopea rotu, jolla on kyky nopeisiin rytminvaihdoksiin. Laukka täysin avautuva, takaraajat 
liikkuvat pitkälle rungon alle mahdollistaen suuren työntövoiman. Eturaajat liikkuvat matalalla pitkälle 
eteen. Laukan pituus kerrottuna toiston nopeudella on nopeus. 
3.2. Innokkuus ja seuraaminen 
Koiralla pitää olla maksimaalinen kiinnostus saaliiseen lähdöstä radan loppuun – näin myös, vaikka 
saalis etääntyy kauemmaksi näkökentässä. Koiran pitää koko ajan seurata tarkasti saaliin liikkeitä, 
reagoida niihin välittömästi ja pyrkiä mahdollisimman tehokkaasti saamaan saalis kiinni. Saalis kuuluu 
tappaa, joten tappoloikka välttämätön. Tämä on huomioitava myös suorituksen aikana, jos saalis tulee 
liian lähelle. 
3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely 
Täysin yksinajaja, joka pyrkii suoraviivaisesti suurta nopeutta ja rytminvaihtokykyä hyväksi käyttäen 
saamaan saaliin mahdollisimman nopeasti kiinni. Koiran pitää lukea maastoa, hakea nopein ja 
tehokkain etenemisalusta sekä huomioida kanssakilpailija niin, että törmäys on aina virhe. Sosiaalinen 
koira kykenee ajamaan itsenäisesti isossakin laumassa. Hukatessaan vieheen, koiran tulee jäädä 
hakemaan sitä. Suuri koira pienessä koossa. 
3.4. Ketteryys 
Nopea koira, kykenevä erittäin nopeisiin suunnanmuutoksiin vauhtiinsa nähden vaikeassakin 
maastossa. Erittäin hyvä rytminvaihtokyky. Pitää selviytyä epätasaisesta ja vaikeasta maastosta, 
kuitenkin niin, että upottava ja karkea maasto ei sovi rodunomaisen käpälän rakenteelle. 
3.5. Kestävyys 
Sprintterikoira, joka ei saa saalista kiinni väsyttämällä, vaan nopeilla rytminvaihdoksilla. Henkinen 
kestävyys ei saa pettää missään tilanteissa. 
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