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1.

KOKEIDEN TARKOITUS

Vinttikoirakokeiden tarkoituksena on näöllään ajavien koirien metsästys- ja
juoksuominaisuuksien selville saaminen jalostusta varten, juoksutoiminnan ja harrastajien
yhteistoiminnan kehittäminen sekä kilpailumahdollisuuksien tarjoaminen näihin sääntöihin
pohjautuen.
Ilmoittamalla koiransa kokeeseen, samoin kuin lupautumalla toimihenkilöksi kokeeseen,
henkilö sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
2.

KOKEEN LUONNE JA KOELAJIT
2.1.

Kokeen luonne

Vinttikoirakokeet ovat:
1.
2.
3.
4.
2.2.

Yleisiä
Yhdistysten jäsenten välisiä kokeita ja kilpailuja
Kansainvälisiä kokeita.
Erikoiskokeita ja -kilpailuja, joista määrätään erillisillä Kennelliiton tai
Vinttikoiraliiton vahvistamilla ohjeilla.
Koelajit

Kokeen järjestävän yhdistyksen tulee olla Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton jäsen.
Vinttikoirakokeiden koelajeja ovat:
Ajuekoe, VIC-A
Maastokoe, VIC
Näöllään ajavien koirien maastokoe, VIC-R
Ratakoe, VIR
Kansainväliset kokeet järjestetään FCI:n hyväksymien sääntöjen mukaan. Näissä kokeissa
jaetaan myös kansalliseen käyttövaliotulokseen oikeuttavat sertifikaatit.
3.

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN

1.

Kokeisiin saavat osallistua koirarodut, joille Kennelliitto Vinttikoiraliiton liittohallituksen
esityksestä on myöntänyt osallistumisoikeuden.

2.

Koiran on oltava merkitty FCI:n hyväksymään koirarekisteriin, rokotettu ja
tunnistusmerkitty Kennelliiton määräysten mukaisesti. Koira voi osallistua kokeeseen
aikaisintaan sinä päivänä, kun se täyttää 18 kk, paitsi Vinttikoiraliiton liittohallituksen
määrittelemät pienikokoiset rodut, joista koira voi osallistua kokeeseen aikaisintaan
sinä päivänä, kun se täyttää 15 kk.

Koira voi osallistua veteraaniluokkaan aikaisintaan sinä päivänä kun se täyttää kuusi
(6) vuotta. Koira voi osallistua kokeisiin sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana
se täyttää kahdeksan vuotta.
3.

Kokeisiin eivät saa osallistua:








sairas koira;
kiimainen narttu
narttu 30 vrk ennen odotettua penikoimista ja 42 vrk penikoimisen jälkeen;
koira, jonka ulkomuotoa on keinotekoisesti muutettu rodun luonteen vastaisesti;
koira, jolta kokeen eläinlääkäri on evännyt osallistumisoikeuden;
koira, jonka tuomarineuvosto koeohjeiden perusteella sulkee pois kilpailusta;
koira, joka ei täytä Kennelliiton antidopingsäännön vaatimuksia.

4.

Koiralla tulee olla Vinttikoiraliiton hyväksymä voimassaoleva kilpailukirja. Koira tulee
ilmoittaa kokeeseen kilpailukirjaan merkityn omistajan nimissä.

5.

Vastaavan koetoimitsijan ja ylituomarin on tarkastettava koiran osallistumisoikeus.
Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää Vinttikoiraliiton
koekalenterissa ilmoitetulla tavalla kulloinkin voimassa olevien Kennelliiton ohjeiden
mukaisesti. Koiran omistajalle ilmoitetaan kokeeseen pääsystä viimeistään
ilmoittautumisajan päättyessä.

4.

YLEINEN JÄÄVIYSSÄÄNTÖ

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.
5.

JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN

Näitä sääntöjä noudatetaan Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton liittohallituksen myöntämissä
vinttikoirakokeissa. FCI myöntää kansainväliset kokeet, Kennelliitto myöntää viralliset
suomenmestaruuskokeet ja Vinttikoiraliiton liittohallitus myöntää muut kokeet.
Järjestämislupa voidaan evätä, mikäli samaan ajankohtaan on myönnetty Vinttikoiraliiton
jonkin koelajin suomenmestaruuskilpailu, erikoisnäyttely tai jokin muu juoksevia vinttikoiria
koskeva tapahtuma. Lupa voidaan myös evätä, mikäli kokeen moitteettomasta
järjestämisestä ei ole takeita.
6.

KOKEEN ANOMINEN
6.1.

Luvan anoja ja järjestelyistä vastaava

Kokeen järjestämisluvan anoo järjestävä yhdistys, jonka pitää olla Kennelliiton ja
Vinttikoiraliiton jäsen. Kokeen järjestelyistä vastaa järjestävän yhdistyksen nimeämä
koetoimikunta, jonka jäsenistä vähintään yhdellä tulee olla Vinttikoiraliiton liittohallituksen
myöntämä vastaavan koetoimitsijan pätevyys. Koetoimikunnassa tulee olla
kilpailunjohtaja, jolla tulee olla kyseisen koelajin palkintotuomarin pätevyys.

6.2.

Anomisen määräaika

Kokeet on anottava Kennelliiton kulloinkin määräämänä aikana.
6.3.

Anomuksen sisältö

Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kokeen nimi, koelaji ja luonne,
osanottorajoitukset, koeaika ja -paikka, koeluokat, osanottomaksun suuruus sekä kenelle
ja mihin mennessä ilmoittautuminen ja osanottomaksu suoritetaan, tehtävään lupautunut
ylituomari, hänen varahenkilönsä, kilpailunjohtaja sekä vastaava koetoimitsija.
6.4.

Anomuksen osoittaminen

Anomus osoitetaan Vinttikoiraliitolle sen määräämällä tavalla.
6.5.

Kokeesta ilmoittaminen / tiedottaminen

Vinttikoiraliitto toimittaa tiedot myöntämistään kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi.
7.

YLEINEN KOKEIDEN AJANKOHDAN SIIRTO TAI PERUUTTAMINEN

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.
8.

YLITUOMARI JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ

Ylituomarin ja hänen varahenkilönsä on oltava Kennelliiton pätevöimiä ko. koelajin
ylituomareita, joilla on voimassa oleva arvosteluoikeus. Ylituomarin on oltava Kennelliiton
sekä Vinttikoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen.
9.

PALKINTOTUOMARIT

Palkintotuomarin on oltava Vinttikoiraliiton pätevöimä ko. koelajin tuomari, jolla on
voimassa oleva arvosteluoikeus. Palkintotuomarin on oltava Kennelliiton sekä
Vinttikoiraliiton
jäsenyhdistyksen
jäsen.
Vinttikoiraliitto
tarkastaa
ulkomaisten
palkintotuomareiden arvosteluoikeuden.
10.
10.1.

ILMOITTAUTUMINEN KOKEESEEN JA SIITÄ POISJÄÄMINEN
Ilmoittautuminen

Kokeeseen ilmoittautumisen on tapahduttava järjestäjän ilmoittamalla tavalla järjestäjän
ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot
ovat virheellisiä tai puutteellisia, koetoimikunta voi evätä koiralta osallistumisoikeuden.
10.2.

Jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuminen sallitaan koetoimikunnan harkinnan mukaan. Ilmoittautumismaksu
voi olla korkeampi, kuitenkin enintään kaksi kertaa suurempi kuin kallein alkuperäinen
ilmoittautumismaksu.

10.3.

Poisjäänti

Poisjäännistä on aina ilmoitettava koetoimikunnalle ennen kokeen alkua. Jokaisesta
kokeeseen ilmoitetusta koirasta on maksettava osallistumismaksu poisjäännistä
huolimatta.
11.

ARVOSTELUPERUSTEET

Hyväksytty tulos, tarkemmat arvosteluperusteet ja käyttövalioarvoon oikeuttavat tulosrajat
määritellään koelajikohtaisissa järjestämisohjeissa.
11.1.

Ajuekoe (VIC-A)

Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät:
Osa-alue

Maksimi
pistemäärä

1. Nopeus

20

2. Innokkuus ja
seuraaminen

10

3. Ketteryys

10

4. Kiinniotto

20

5. Yhteistoiminta

30

6. Käyttäytyminen, hihnassa

5

7. Käyttäytyminen, irti

5

Yhteensä

100

Koirat juoksevat 3 koiraa käsittävinä ajueina, jotka arvostellaan.
11.2.

Maastokoe (VIC)

Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät:
Osa-alue

Maksimi
pistemäärä

1. Nopeus

20

2. Innokkuus

20

3. Älykkyys

20

4. Ketteryys

20

5. Kestävyys

20

Yhteensä

100

Koirat arvostellaan yksilöinä, lähdöt pyritään juoksemaan pareittain.

11.3.

Näöllään ajavien koirien maastokoe (VIC-R)

Arvostelun osa-alueet ja maksimipistemäärät:
Osa-alue

Maksimi
pistemäärä

1. Nopeus

20

2. Innokkuus

20

3. Älykkyys

20

4. Ketteryys

20

5. Kestävyys

20

Yhteensä

100

Koirat arvostellaan yksilöinä, lähdöt pyritään juoksemaan pareittain.
11.4.

Ratakoe (VIR)

Ratakokeet ovat koirien nopeuskilpailuja, joissa koiran tulos määräytyy joko ajan tai
sijoituksen perusteella.
12.
12.1.

KOELUOKAT JA KÄSITTEET
Koeluokat

Koeluokat määritellään koelajikohtaisissa ohjeissa.
12.2.

Käsitteet

Kokeesta luopuminen (luopui)
Koiran omistajalla/ohjaajalla on oikeus luopua kokeesta missä vaiheessa tahansa.
Koesuorituksen keskeyttäminen (keskeytetty)
Kokeen ylituomari tai eläinlääkäri voi keskeyttää koiran suorituksen perustelluista syistä.
Koetuloksen mitätöinti (mitätöity)
Kokeen tuomarineuvoston tekemä ajueen koesuorituksen/tuloksen mitätöinti, perusteena
hyökkäävästi käyttäytyvä koira, kohdistuu ajueen muita koiria kohtaan koesuorituksen
aikana.
Kokeesta sulkeminen (suljettu)
Kokeen ylituomari tai eläinlääkäri voi sulkea koiran kokeesta perustelluista syistä.
Koesuorituksen hylkääminen (hylätty)
Koesuorituksen hylkäämisen perusteista määrätään Vinttikoiraliiton hyväksymissä
koelajikohtaisissa ohjeissa. Kun tuomarineuvosto hylkää koiran koesuorituksen,
noudatetaan seuraavia kilpailukieltoaikoja:

 ensimmäinen hylkääminen kilpailukauden aikana: ei kilpailukieltoa, koira ei
kuitenkaan saa osallistua enää sen päivän kokeeseen;
 toinen hylkääminen kilpailukauden aikana: neljän (4) viikon kilpailukielto;
 kolmas hylkääminen kilpailukauden aikana: kahdeksan (8) viikon kilpailukielto.
Jos koiran koesuoritus hylätään neljännen kerran kahden peräkkäisen kilpailukauden
aikana, koira menettää osallistumisoikeutensa. Sillä on mahdollisuus saada
osallistumisoikeus uudelleen, kun se on täyttänyt osallistumisoikeuden saamiselle asetetut
ehdot. Jos koira kuitenkin hylätään tämän jälkeen neljästi, se ei enää voi saada
osallistumisoikeutta.
13.

KOIRAN LOUKKAANTUMINEN

Aina jos on aihetta epäillä koiran loukkaantuneen, on koiran koesuoritus välittömästi
keskeytettävä ja se on vietävä eläinlääkärin tarkastettavaksi. Eläinlääkäri päättää, voiko
koira jatkaa koetta, tuomarineuvosto päättää suorituksen arvostelusta.
Mikäli koiran suoritus joudutaan keskeyttämään loukkaantumisen tai ilmeisen terveyteen
kohdistuvan uhan takia, koiran siihen mennessä saavuttama tulos jää voimaan.
14.

KOKEISIIN OSALLISTUVAN VASTUU

Koiran ohjaaja vastaa koirastaan koko koetapahtuman ajan. Kokeen järjestäjää,
koetoimikuntaa tai ketään toimihenkilöä ei voida asettaa vastuuseen koiran ohjaajalle,
koiralle tai toimihenkilölle kokeen aikana sattuneesta onnettomuudesta, ellei voida osoittaa
sen johtuvan huolimattomuudesta tai näiden sääntöjen rikkomisesta. Koiran katoamisesta
karkaamisen vuoksi ei voida kokeen järjestäjää tai toimihenkilöä asettaa vastuuseen.
Kokeen järjestäjällä on oltava järjestäjän vastuuvakuutus.
15.

KÄYTTÄYTYMINEN KOEPAIKALLA

Kokeeseen osallistujan on noudatettava tuomareiden ja toimitsijoiden ohjeita ja
määräyksiä ja esiinnyttävä moitteettomasti koko kokeen ajan.
1.

Mikäli tuomari, toimihenkilö tai kokeeseen osallistuvan koiran omistaja/ohjaaja
käyttäytyy sopimattomasti, esim. arvostelee palkintotuomaria, kurittaa omaa tai
muiden koiraa tai toimii vilpillisesti, tulee kokeen ylituomarin kehottaa tätä
muuttamaan käytöstään tai sulkea ao. henkilö kokeesta. Mikäli kokeesta suljetulla
henkilöllä on kokeeseen osallistuvia koiria, ne suljetaan kokeesta.

2.

Tapahtuneesta on tehtävä merkintä ylituomarin kertomukseen. Törkeät tapaukset
ovat ylituomarin tai järjestävän yhdistyksen yhdessä ylituomarin lausunnon kanssa
esitettävä Vinttikoiraliiton liittohallitukselle toimenpiteitä varten. Mahdollisesti
kurinpidollisia toimenpiteitä vaativat tapaukset Vinttikoiraliiton liittohallituksen tulee
siirtää Kennelliiton asianomaisen elimen käsiteltäväksi.

16.

KOKEIDEN TULOKSET

Vastaava koetoimitsija tarkastaa kaikki tulokset ja toimittaa ne viipymättä ylituomarin
tarkastettaviksi. Ylituomari vahvistaa koepöytäkirjan allekirjoituksellaan.
Koetoimikunnan on lähetettävä vahvistettu koepöytäkirja yhden viikon kuluessa kokeen
päättymisestä Vinttikoiraliiton kyseisen koelajin kortistonhoitajalle.
Mikäli tuloksia ei toimiteta määräysten mukaan, voi Vinttikoiraliiton liittohallitus määrätä
seuraamuksen järjestävälle yhdistykselle.
17.

ELÄINSUOJELU

Kokeessa on oltava eläinlääkäri, joka on läsnä koesuoritusten ajan. Eläinlääkäri käyttää
korkeinta päätösvaltaa eläinsuojelullisissa asioissa. Eläinsuojelun periaatetta on aina
kunnioitettava. Koiran terveyden ollessa uhattuna voi ylituomari tai eläinlääkäri keskeyttää
koiran koesuorituksen tai sulkea koiran kokeesta.
18.

ANTIDOPING

Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva antidopingsääntö.
19.

KOEREKISTERI

Vinttikoiraliitto pitää rekisteriä kaikista liiton koelajeihin Suomessa osallistuvista koirista.
Omistajan vaihtuessa on rekisterinhoitajalle lähetettävä todistus koiran omistussuhteista.
Lisäksi omistajan on ilmoitettava rekisterinhoitajalle osoitteenmuutoksesta.
20.

AGRESSIIVISESTI KÄYTTÄYTYVÄ KOIRA

Noudatetaan Kennelliiton kulloinkin voimassa
käyttäytyvistä koirista tehtävistä ilmoituksista.
21.

olevaa

sääntöä

aggressiivisesti

MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN

Muutokset näihin sääntöihin vahvistaa Kennelliitto Vinttikoiraliiton yleiskokouksen
esityksestä. Näihin sääntöihin liittyvät ohjeet hyväksyy Kennelliitto Vinttikoiraliiton
liittohallituksen esityksestä.
22.

VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.

23.

PAKOTTAVAT SYYT

Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin osallistumista tai
antaa muita niiden toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.
24.

MUUT SÄÄNNÖT JA OHJEET

Näitä koesääntöjä täydentävät Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja
ohjeet sekä Vinttikoirakokeiden koelajikohtaiset järjestämisohjeet ja liitteet.

