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1. Rally-tokon Suomenmestaruuskilpailu 
Näillä ohjeilla kilpaillaan vuosittain rally-tokon henkilökohtaisesta ja joukkueen Suomenmestaruuksista. 
Kilpailu on virallinen ja siinä noudatetaan kaikilta osin rally-tokon sääntöjä ja ohjeita. 
 
2. Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus on puhdasrotuisilla, Suomen Kennelliiton rekisterissä olevilla koirilla ja kaikilla Suomen 
Kennelliiton jäsenyhdistyksillä kulloinkin voimassa olevien karsintakriteerien mukaisesti. Juoksuaikaisella 
nartulla on osallistumisoikeus mestariluokassa (MES). Juoksuaikainen narttu kilpailee luokkansa viimeisenä. 
 
3. Suomenmestaruuskilpailu 
 
3.1 Henkilökohtainen 
Henkilökohtaisen SM-kilpailun karsintaan ja joukkuekilpailun mestariluokkaan saa osallistua korkeintaan 60 
koirakkoa. MES-luokkaan osallistuvalla koiralla on oltava luokasta hyväksytty tulos. Mikäli osallistuja 
joudutaan MES-luokkaan karsimaan, käytetään osallistujavalinnoissa seuraavia kriteerejä, seuraavassa 
järjestyksessä: 
 

1. Koira on sijoittunut edellisen vuoden SM-kilpailussa kolmen parhaan joukkoon 
2. Koira on RTVA tai sillä on RTK4. Koiralla on yksi hyväksytty mestariluokan tulos edellisen vuoden 

1.8. jälkeen. 
3. Koiralla on hyväksytty mestariluokan tulos edellisen vuoden 1.8. jälkeen ja tulos on saavutettu ennen 

SM-kilpailun ilmoittautumisajan umpeutumista.  
4. Mikäli edellisten kohtien täyttäviä koiria on yli 60, laitetaan kohdan 3 perusteella osallistumaan 

oikeutetut koirat paremmuusjärjestykseen edellisen vuoden 1.8. jälkeen saatujen kolmen parhaan 
mestariluokan hyväksytyn tuloksen keskiarvon perusteella. Tulokset on oltava vähintään kahdelta eri 
tuomarilta.  

 
3.1.1 Yksilökilpailun kulku 
 
Henkilökohtainen SM-kilpailu on kaksiosainen ja se käydään rally-tokon ylimmässä luokassa (MES). SM-
karsintakilpailun yhteydessä voidaan myös järjestää SM-joukkuekilpailun mestariluokka (MES). Karsinnan 20 
parasta hyväksytyn tuloksen saanutta koiraa saavat oikeuden jatkaa kilpailua Suomenmestaruudesta. Mikäli 
joku kilpailuoikeuden saaneista on estynyt jatkamaan, saa seuraavaksi paras hyväksytyn tuloksen saanut 
mahdollisuuden osallistua. Suomenmestaruus ratkaistaan karsintaradan ja varsinaisen SM-kilpailun 
tuloksien yhteissummalla. Tulosten mennessä tasan, varsinaisen SM-kilpailun tulos ratkaisee.  
 
Henkilökohtaisen suomenmestaruuskilpailun karsintaan saavat osallistua koirat, jotka ovat saavuttaneet 
vähintään yhden hyväksytyn tuloksen mestariluokassa. Tulos tulee olla saavutettu ennen SM-kilpailun 
ilmoittautumisajan umpeutumista. 
 
3.2 Joukkue 
Joukkuekilpailuun voivat osallistua Kennelliiton jäsenyhdistykset. Joukkueessa on oltava vähintään kolme 
koiraa: kaksi alemman luokan (ALO tai AVO) koiraa ja yksi ylemmän luokan (VOI tai MES) koira. 
Joukkueessa voi olla enintään viisi koiraa: kolme alokas- tai avoimen luokan ja kaksi voittaja- tai 
mestariluokan koiraa. Jokaisella joukkueella on oikeus ilmoittaa yksi varakoira alokas- tai avoimeen luokkaan 
ja yksi varakoira voittaja- tai mestariluokkaan. 
 
Joukkueeseen kuuluvan koiranohjaajan tulee olla edustamansa yhdistyksen jäsen. Ohjaaja saa osallistua 
joukkuekilpailuun vain yhdessä joukkueessa. Ohjaaja voi ohjata samassa joukkueessa useampaa koiraa 
 
Tarvittaessa järjestäjä voi rajoittaa joukkueiden määrää per yhdistys. Kilpailupaikat täytetään joukkueiden 
ilmoittautumisjärjestyksessä niin, että etusijalla on jokaisesta yhdistyksestä ensin yksi joukkue. 
 
 



 
Joukkueeseen kuuluvat koirat on ilmoitettava samanaikaisesti. Jos yhdistys ilmoittaa enemmän kuin yhden 
joukkueen, se määrittelee ilmoittautuessa joukkueiden järjestyksen. 
 
Kilpailujärjestäjän tulee ottaa huomioon joukkueilmoittautumisten vastaanottamisessa, että koirien määrä ei 
saa ylittää 60 koiraa per kisaluokka. 
 
Jos kaikki ilmoittautuneet joukkueet eivät mahdu joukkuekilpailuun, paikat jaetaan seuraavasti: 

1.  Ensimmäisenä saavat paikan yhdistysten ensisijaiset joukkueet niin, että etusijalla on edellisen 

vuoden SM-joukkuekilpailun voittanut yhdistys, seuraavana toiseksi tullut yhdistys jne. Loput 

joukkueet, jotka eivät osallistuneet edellisen vuoden SM-kilpailuihin, saavat paikan 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

2. Tämän jälkeen paikan saavat yhdistysten toissijaiset joukkueet. Paikat jaetaan samalla 

periaatteella kuin edellä. 

 

Tuloksiin lasketaan kahden alokas- tai avoimenluokan ja yhden voittaja- tai mestariluokan koiran tulokset. 

Tulosten mennessä tasan voittaja- tai mestariluokan tulos ratkaisee joukkueiden paremmuuden. 

 

Poissaolojen vuoksi vajaaksi jäänyt joukkue ei osallistu joukkuekilpailuun, mutta joukkueen jäsenet saavat 

osallistua kilpailuun omassa kilpailuluokassaan ja saavat virallisen tuloksen. 

 

3.2.1 Koirien osallistumisoikeus joukkuekilpailuun 

 
Mestariluokkaan osallistuvien koirakoiden osallistumisoikeus on määritelty kohdassa 3.1.  

Voittajaluokkaan osallistuvalla koiralla pitää olla vähintään yksi voittajaluokan hyväksytty tulos.  

Avoimeen luokkaan osallistuvalla koiralla pitää olla vähintään yksi avoimen luokan hyväksytty tulos. 

Alokasluokkaan osallistuvalla koiralla pitää olla vähintään yksi alokasluokan hyväksytty tulos. 

 
Koiran on kilpailtava siinä luokassa, johon sillä ilmoittautumishetkellä on kilpailuoikeus. Jos koira saavuttaa 

luokkanousun (poikkeuksena RTK4) ennen SM-kilpailua, koiran osallistumisoikeus SM-kilpailuun poistuu. 

 
 
4. Järjestäminen 
SM-kilpailut anotaan kirjallisesti Kennelliitolta anomusmenettelyn mukaisesti. Suomen Kennelliiton lisäksi 
kilpailun voi järjestää mikä tahansa Kennelliiton jäsenyhdistys. Kilpailun järjestävä yhdistys tekee ehdotuksen 
tuomareista, järjestämisajankohdasta, kilpailupaikasta ja osallistumismaksusta Kennelliiton hyväksyttäväksi. 
 
5. Tuomarit 
Kennelliitto nimeää kilpailuille ylituomarin. Joukkuekilpailuun järjestäjä varaa tuomareita tarpeellisen 
määrän, huomioiden kuitenkin, että jokaisella kilpailuluokalla voi olla enintään yksi tuomari (poikkeuksena 
SM-finaali) ja että jokaisessa kilpailuluokassa voi olla enintään se määrä koiria, jonka yksi tuomari saa 
arvostella päivässä. 

 

Varsinaisen SM-kilpailun (finaalin) voi arvostella kaksi tuomaria, jotka suunnittelevat radan yhdessä. 
Tuomarit arvostelevat koirakon suorituksen itsenäisesti. Koirakon pisteet tältä radalta muodostuvat kahden 
tuomarin pisteiden keskiarvosta. 

 
6. Ilmoittautuminen 
Rally-tokon SM-kilpailuun ilmoittaudutaan määräaikana kilpailun järjestäjän ilmoittautumisohjeiden 
mukaisesti. Vain maksetut ilmoittautumiset huomioidaan. Osallistumisoikeuden perusteina määrätyt tulokset 
sekä yksilö- että joukkuekilpailuihin tulee olla saavutettu ilmoittautumisajan loppuun mennessä. 

 

 



Joukkueen kokoonpano tulee vahvistaa ennen kilpailun alkua järjestäjälle. Järjestäjän ei tarvitse palauttaa 
ilmoittautumismaksua, mikäli joukkue on estynyt osallistumasta. 

 
7. Kustannukset 
Kilpailun järjestäjä huolehtii kaikista kilpailuun ja sen järjestämiseen liittyvistä kustannuksista. 
 
8. Valitukset ja erimielisyydet 
Kilpailua ja sen järjestelyä koskevat valitukset ja erimielisyydet ratkaistaan Kennelliiton yleisten sääntöjen ja 
ohjeiden mukaisesti. Arvostelutuomareiden sääntöjenmukaisesta arvostelusta ei voi valittaa. 
 
9. Tiedottaminen 
Kilpailusta ilmoitetaan Kennelliiton julkaisuissa.  
 
10. Muutokset ohjeeseen 
Kennelliiton Koe- ja kilpailutoimikunta voi tehdä muutoksia ohjeeseen. 
 

 

 
 

 


