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1.

OHJEEN SOVELTAMINEN JA MUUTOSESITYKSET

Tätä ohjetta noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n (Kennelliitto) ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n
(Vinttikoiraliitto) myöntämissä kokeissa (kaikissa koelajeissa). Tämän ohjeen muuttamiseen
vaaditaan Kennelliiton ja Vinttikoiraliiton hallituksen päätös. Tähän ohjeeseen kuuluvat liitteet
vahvistaa Vinttikoiraliiton hallitus.

2.

JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN

FCI myöntää kansainväliset kokeet, Kennelliitto myöntää viralliset suomenmestaruuskokeet ja
Vinttikoiraliiton hallitus 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.

3.

KOKEEN ANOMINEN
3.1.

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 hallituksen myöntämä koetoimitsijan
pätevyys. Koetoimikunnassa tulee olla kilpailunjohtaja, jolla tulee olla kyseisen koelajin
palkintotuomarin pätevyys.

3.2.

Anomisen määräaika

Kokeet on anottava Vinttikoiraliiton kulloinkin määräämänä aikana.

3.3.

Anomuksen sisältö

Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kokeen nimi, koelaji ja luonne,
osanottorajoitukset, koeaika ja -paikka, koeluokat, osanottomaksun suuruus sekä kenelle, miten ja
mihin mennessä ilmoittautuminen ja osanottomaksu suoritetaan, tehtävään lupautunut
ylituomari, hänen varahenkilönsä, kilpailunjohtaja sekä koetoimitsija. Kokeen ylituomari ja
kilpailunjohtaja eivät voi olla saman perheen jäseniä (Kennelliiton määritelmä perheenjäsenestä).

3.4.

Anomuksen osoittaminen

Anomus osoitetaan Vinttikoiraliitolle sen määräämällä tavalla.

3.5.

Kokeesta ilmoittaminen / tiedottaminen

Vinttikoiraliitto julkaisee kokeiden tiedot ja toimittaa ne Kennelliitolle julkaistavaksi.

4.

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITUKSET

Vinttikoiraliiton kilpailukirja voidaan myöntää Kennelliitossa rekisteröidylle koiralle, jonka omistaja
on Vinttikoiraliiton jäsenkerhon jäsen. Liitteessä 5 määritellään osallistumisoikeudet roduittain ja
kokoluokittain. 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.

5.

ILMOITTAUTUMINEN KOKEESEEN JA SIITÄ POISJÄÄMINEN
5.1.

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.

5.2.

Jälki-ilmoittautuminen

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

5.3.

Poisjäänti

Poisjäännistä on aina ilmoitettava koetoimikunnalle viipymättä ennen kokeen alkua järjestäjän
ilmoittamalla tavalla. Jokaisesta kokeeseen ilmoitetusta koirasta on maksettava osallistumismaksu
poisjäännistä huolimatta.

6.

KOETULOSTEN KÄSITTEET

Kokeesta luopuminen (luopui)
Koiran omistajalla/ohjaajalla on oikeus luopua kokeesta missä vaiheessa tahansa.
Koesuorituksen / kokeen keskeyttäminen (keskeytetty)
Kokeen ylituomari tai eläinlääkäri voi keskeyttää koiran koesuorituksen tai kokeen 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/disk)
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 ko. koelajissa.

7.

KOKEIDEN TULOKSET

Koetoimitsija tarkastaa kaikki tulokset ja toimittaa ne viipymättä ylituomarin tarkastettaviksi,
lisäksi kokeen tulokset on toimitettava vuorokauden kuluessa ko. koelajin rekisterinhoitajalle.
Ylituomari vahvistaa koepöytäkirjan. Koetoimikunnan on lähetettävä vahvistettu koepöytäkirja
yhden viikon kuluessa kokeen päättymisestä Vinttikoiraliiton kyseisen koelajin rekisterinhoitajalle.
Mikäli tuloksia ei toimiteta määräysten mukaan, voi Vinttikoiraliiton hallitus määrätä
seuraamuksen järjestävälle yhdistykselle.

8.

KOEREKISTERI

Vinttikoiraliitto pitää rekisteriä kaikista liiton koelajeihin Suomessa osallistuvista koirista, sekä
niiden omistajista ja haltijoista. Omistajan vaihtuessa on rekisterinhoitajalle toimitettava todistus
koiran omistussuhteista. Lisäksi omistajan on ilmoitettava rekisterinhoitajalle yhteystietojen
muutoksista.
Rekisteriä pidetään myös pätevöidyistä toimihenkilöistä.

9.

AGGRESSIIVISESTI KÄYTTÄYTYVÄ KOIRA

Noudatetaan Kennelliiton kulloinkin voimassa olevaa sääntöä aggressiivisesti käyttäytyvistä
koirista tehtävistä ilmoituksista.

