Selvennys näyttelysääntöjen kohtaan 11 f, käyttöluokkaan osallistuminen (pohjautuu Suomen ja kansainväliseen valionarvosääntöön)
Luonnetestitulos ei oikeuta käyttöluokkaan osallistumista.
Alla mainitut tulokset ovat vähimmäisvaatimuksia. Kansainvälisessä näyttelyssä käyttöluokkaan pääsee vain FCIn hyväksymät käyttökoirarodut.

KÄYTTÖLUOKKAAN VAADITTAVAT KOETULOKSET
KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET NÄYTTELYT
HUOM! Nämä tulokset eivät välttämättä riitä Suomen muotovalionarvoon. Päivitetty 1.2.2018

Vähimmäisvaatimus käyttöluokkaan

FI MVA sääntö

FCIn C.I.B sääntö

australiankelpie/australian kelpie
bordercollie/border collie

Hyväksytysti suoritettu paimennuskokeen perusrata tai
koulutustunnus 1-luokassa palveluskoira- tai pelastuskoira (IPOR)
kokeesta.

Hyväksytysti suoritettu paimennuskokeen perusrata tai koulutustunnus 1luokassa palveluskoira- tai pelastuskoira (IPOR) kokeesta tai hyväksytty
luonnetesti.

FCI:n paimennuskoe FCI-HWT (Traditional or Collecting style): koiran
on täytynyt saavuttaa vähintään 60% maksimipistemäärästä tai
Kansainvälinen lammaskoirakoe (Traditional or Collecting style): koiran
on täytynyt saavut-taa vähintään 70% maksimipistemäärästä luokassa
1.
TAI
1) IPO (palveluskoirakoe): koiran on täytynyt saavuttaa luokassa 1
vähintään 70% maksimipistemäärästä jokaisessa osakokeessa eli
jäljestämisessä (IPO-A), tottelevaisuudessa (IPO-B) ja suojelukokeessa
(IPO-C). IPO-valmistavaa koetta (IPO-VO) ei hyväksytä.
2) IPO-FH (jälkikoe): koiran on täytynyt saavuttaa vähintään 70%
maksimipistemäärästä kokeesta molemmilla jäljillä.
3) IPO-NS (pohjoismainen koe)
4) IPO-R (pelastuskoe): koiran on täytynyt saavuttaa luokassa A
vähintään 70% maksimipisteistä jokaisessa osakokeessa (2):
Hajutyöskentely (jäljestäminen, haku, raunio, lumivyöry tai vesi) ja
Tottelevaisuus ja ketteryys.

beauceron, belgianpaimenkoirat/belgiska vallhundar
groenendael, lakenois, malinois ja tervueren,
ceskoslovensky vlcak
picardienpaimenkoira/berger se picardie
pyreneittenpaimenkoirat/pyreneiska vallhundar
saksanpaimenkoira/schäfer
bouvier/bouvier des flandres
bouvier des ardennes

Koulutustunnus palveluskoirakokeen 1-luokassa tai
pelastuskoirakokeen (IPOR) A-luokassa
tai
FCI-HWT paimennuskokeesta vähintään 60% maksimipisteistä
(PAIM-E T)
tai
Kansainvälisestä lammaskoirakokeesta vähintään 70 %
maksimipisteistä

Koulutustunnus 2-luokassa palvelus- tai pelastuskoira (IPOR) kokeesta.
Hyväksytty tulos jostakin palveluskoira- tai pelastuskoirakokeiden alimmasta
luokasta (ei käyttäytymis- tai soveltuvuuskokeesta). Luokanvaihtoon
oikeuttava tulos paimennuskokeen alimmasta luokasta (ei esikoe) ja lisäksi
hyväksytty luonnetestitulos. Koulutustunnus 2-luokassa palveluskoirien jälki, haku-, viesti-, etsintä- tai pelastuskoira (IPOR) -kokeesta tai koulutustunnus
1-luokassa IPO-, SchH- tai VPG-kokeesta.
Ceskoslovensky vlcak: ei koetulosvaatimusta

FCI:n paimennuskoe FCI-HWT (Traditional or Collecting style): koiran
on täytynyt saavuttaa vähintään 60% maksimipistemäärästä tai
Kansainvälinen lammaskoirakoe (Traditional or Collecting style): koiran
on täytynyt saavut-taa vähintään 70% maksimipistemäärästä luokassa
1.
TAI
1) IPO (palveluskoirakoe): koiran on täytynyt saavuttaa luokassa 1
vähintään 70% maksimipistemäärästä jokaisessa osakokeessa eli
jäljestämisessä (IPO-A), tottelevaisuudessa (IPO-B) ja suojelukokeessa
(IPO-C). IPO-valmistavaa koetta (IPO-VO) ei hyväksytä.
2) IPO-FH (jälkikoe): koiran on täytynyt saavuttaa vähintään 70%
maksimipistemäärästä kokeesta molemmilla jäljillä.
3) IPO-NS (pohjoismainen koe)
4) IPO-R (pelastuskoe): koiran on täytynyt saavuttaa luokassa A
vähintään 70% maksimipisteistä jokaisessa osakokeessa (2):
Hajutyöskentely (jäljestäminen, haku, raunio, lumivyöry tai vesi) ja
Tottelevaisuus ja ketteryys.

RYHMÄ 1/GRUPP 1 Lammas- ja karjakoirat
(paitsi sveitsinpaimenkoirat)/Vallande och
boskapshundar (utom sennenhundarna)

briardi/brienpaimenkoira

Muut rodut ryhmästä 1. joitka voivat saavuttaa Suomen
käyttövalion arvon

Koulutustunnus palveluskoirakokeen 1-luokassa tai
pelastuskoirakokeen (IPOR) A-luokassa
tai
hyväksytysti suoritettu paimennuskokeen 1-luokka (väintään
PAIM1-H)

Koulutustunnus jostakin palveluskoirakokeiden alimmasta luokasta (ei
FCI:n paimennuskoe FCI-HWT (Traditional or Collecting style): koiran
käyttäytymiskokeesta) tai hyväksytty tulos pelastuskoirakokeiden alimmasta on täytynyt saavuttaa vähintään 60% maksimipistemäärästä tai
luokasta tai hyväksytysti suoritettu paimennuskokeen 1-luokka.
Kansainvälinen lammaskoirakoe (Traditional or Collecting style): koiran
on täytynyt saavut-taa vähintään 70% maksimipistemäärästä luokassa
1.
TAI
1) IPO (palveluskoirakoe): koiran on täytynyt saavuttaa luokassa 1
vähintään 70% maksimipistemäärästä jokaisessa osakokeessa eli
jäljestämisessä (IPO-A), tottelevaisuudessa (IPO-B) ja suojelukokeessa
(IPO-C). IPO-valmistavaa koetta (IPO-VO) ei hyväksytä.
2) IPO-FH (jälkikoe): koiran on täytynyt saavuttaa vähintään 70%
maksimipistemäärästä kokeesta molemmilla jäljillä.
3) IPO-NS (pohjoismainen koe)
4) IPO-R (pelastuskoe): koiran on täytynyt saavuttaa luokassa A
vähintään 70% maksimipisteistä jokaisessa osakokeessa (2):
Hajutyöskentely (jäljestäminen, haku, raunio, lumivyöry tai vesi) ja
Tottelevaisuus ja ketteryys.

Kansallisissa näyttelyissä: Suomen käyttövalion arvo
Ei osallistumisoikeutta käyttöluokkaan kansainvälisissä näyttelyissä
(FCI ei katso käyttökoiraroduiksi)

RYHMÄ 2/GRUPP 2 Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja
sveitsinpaimenkoira/Pinschers, schnauzers, hundar av
molossertyp och sennenhundar
dobermanni/dobermann
bokseri/boxer
hovawart
rottweiler
suursnautseri/riesenschnauzer
musta/svart, pippuri&suola/peppar&salt
cane corso

Koulutustunnus palveluskoirakokeen 1-luokassa tai
pelastuskoirakokeen (IPOR) A-luokassa
tai
FCI-HWT paimennuskokeesta vähintään 60% maksimipisteistä
tai
Kansainvälisestä lammaskoirakokeesta vähintään 70 %
maksimipisteistä

Muut rodut ryhmästä 2. jotka voivat saavuttaa Suomen
käyttövalion arvon

Kansallisissa näyttelyissä: Suomen käyttövalion arvo
Ei osallistumisoikeutta käyttöluokkaan kansainvälisissä näyttelyissä

Koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirien jälki-, haku-, viesti-, etsintä-, IPO-,
suojelu- (VPG, SchH), erikoisjälki- (FH) tai pelastuskoirakokeesta.
Koulutustunnus 2-luokassa palveluskoirien jälki-, haku-, viesti- tai
etsintäkokeesta tai koulutustunnus 1-luokassa IPO-kokeesta,
suojelukokeesta (SchH), erikoisjälkikoe (FH) tai pelastuskoira (IPOR-A) koe.
Koulutustunnus 2-luokassa palvelus- tai pelastuskoira (IPOR) kokeesta.
Koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirakokeesta tai hyväksytty
pelastuskoira (IPOR-A) koe.

1) IPO (palveluskoirakoe): koiran on täytynyt saavuttaa luokassa 1
vähintään 70% maksimipistemäärästä jokaisessa osakokeessa eli
jäljestämisessä (IPO-A), tottelevaisuudessa (IPO-B) ja suojelukokeessa
(IPO-C). IPO-valmistavaa koetta (IPO-VO) ei hyväksytä.
2) IPO-FH (jälkikoe): koiran on täytynyt saavuttaa vähintään 70%
maksimipistemäärästä kokeesta molemmilla jäljillä.
3) IPO-NS (pohjoismainen koe)
4) IPO-R (pelastuskoe): koiran on täytynyt saavuttaa luokassa A
vähintään 70% maksimipisteistä jokaisessa osakokeessa (2):
Hajutyöskentely (jäljestäminen, haku, raunio, lumivyöry tai vesi) ja
Tottelevaisuus ja ketteryys.

RYHMÄ 3/GRUPP 3 Terrierit/Terriers
saksanmetsästysterrieri/tysk jaktterrier

Vähintään LUTD, VERI3, VAHI1, MEJÄ-AVO3 tai LUME1

2 x LUTB vähintään kahdelta eri ylituomarilta tai 1 x VERI 1 tai 2 x VERI 2 tai 1 Rodut joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, on täytynyt saada
x MEJÄ-AVO 1 tai 2 x MEJÄ-AVO 2 tai 1 x LUME 1
hyväksytty tulos kansallisessa rodunomaisessa kokeessa (kokeessa
jossa kilpaillaan kansallisesta käyttökoesertifikaatista CACT=
koepuolen valionarvoon oikeuttava tulos) missä tahansa FCI:n jäsentai kumppanimaassa. Kokeen ajankohdalla ei ole merkitystä.

Muut rodut ryhmästä 3. jotka voivat saavuttaa Suomen
käyttövalion arvon
RYHMÄ 4/GRUPP 4 Mäyräkoirat/Taxar

Kansallisissa näyttelyissä: Suomen käyttövalion arvo
Kansainvälisissä näyttelyissä; ei osallistumisoikeutta
käyttöluokkaan
Vähintään LUTD, LUME 1, MEJÄ-AVO3, MÄAJ-3, VERI 1 , VAHI 1 tai 1 x LUTB tai 2 x LUTC, 1 x MÄAJ-1 tai 2 x MÄAJ-2, 1 x MEJÄ-AVO 1 tai 2 x
MEJÄ-AVO 2, 1 x LUME1 , 1 x VERI 1, 1 x VAHI
PIKA 1

Rodut joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, on täytynyt saada
hyväksytty tulos kansallisessa rodunomaisessa kokeessa (kokeessa
jossa kilpaillaan kansallisesta käyttökoesertifikaatista CACT=
koepuolen valionarvoon oikeuttava tulos) missä tahansa FCI:n jäsentai kumppanimaassa. Kokeen ajankohdalla ei ole merkitystä.

RYHMÄ 5/GRUPP 5 Pystykkorvat ja alkukantaiset
koirat/Spetshundar och hundar av urhundstyp
Laikat

Vähintään HIRV-3 tai LINT-3 tai KARH 1

1 x LINT-AVO1 tai 2 x LINT AVO2 tai 1 x HIRV1 tai 2 X HIRV2 tai hyväksytty
karhunhaukkutaipumuskoe Suomessa tai 1 x LINT-AVO2 ja 1 x HIRV2

Erityismääräykset ryhmän 6 roduille ja ryhmän 5 pohjoismaiset
metsästyspystykorvat joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen. Tämän
ryhmän koirien on täytynyt suorittaa metsästyskoe, jossa käytetään
elävää luonnonriistaa ja jossa kilpaillaan kansallisesta
käyttökoesertifikaatista (CACT)= koepuolen valionarvoon oikeuttava
tulos).

harmaa norjanhirvikoira, musta norjanhirvikoira,
Vähintään HIRV-3 tai LINT-3
jämtlanninpystykorva, suomenpystykorva, karjalankarhukoira ja
pohjanpystykorva

2 x HIRV1 , 1 x LINT-AVO 1 tai 2 x LINT-AVO 2
tai 1 x HIRV1

grönlanninkoira
samojedinkoira
siperianhusky

Hyväksytty rekikoirien kilpailukoe tai käyttökoe vaatimus tulee
näyttelysäännöstä

Vain huskylla vaatimus: Arvosana kiitettävä rekikoirien kilpailukokeesta, tai 1 Ei käyttökoirarotu
x arvosana kiitettävä rekikoirien käyttökokeista ja 1 x arvosana hyväksytty
rekikoirien kilpailukokeesta, tai 2 x hyvä arvosana rekikoirien käyttökokeista
ja 1 x hyväksytty arvosana rekikoirien kilpailukokeesta.

alaskanmalamuutti

Hyväksytty alaskanmalamuuttien kuormanvetokoe, tai hyväksytty Ei vaatimusta
rekikoirien kilpailukoe tai käyttökoe vaatimus tulee
näyttelysäännöstä

Ei käyttökoirarotu

cirneco dell'etna

Hyväksytty tulos vinttikoirien maastokokeesta (VIC)

Rodut joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, on täytynyt saada
hyväksytty tulos kansallisessa rodunomaisessa kokeessa (kokeessa
jossa kilpaillaan kansallisesta käyttökoesertifikaatista CACT=
koepuolen valionarvoon oikeuttava tulos) missä tahansa FCI:n jäsentai kumppanimaassa. Kokeen ajankohdalla ei ole merkitystä.

Muut rodut ryhmästä 5. jotka voivat saavuttaa Suomen
käyttövalion arvon

Kansallisissa näyttelyissä: Suomen käyttövalion arvo
Ei osallistumisoikeutta käyttöluokkaan kansainvälisissä näyttelyissä

RYHMÄ 6/GRUPP 6 Ajavat ja jäljestävät koirat/Drivande och
viltspårhundar

Ei vaatimusta

Erityismääräykset ryhmän 6 roduille ja ryhmän 5 pohjoismaiset
metsästyspystykorvat joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen. Tämän
ryhmän koirien on täytynyt suorittaa metsästyskoe, jossa käytetään
elävää luonnonriistaa ja jossa kilpaillaan kansallisesta
käyttökoesertifikaatista (CACT)= koepuolen valionarvoon oikeuttava
tulos).

Suomenajokoira ja muut korkeajalkaiset ajokoirat (SAJ:n alaiset Ajokokeen tuloksella (vähintään AJOK-3, KEAJ-3, BEAJ-3 , DRAJ-3, 1 x BEAJ 1 P tai 1 x BEAJ 1 L + 1 x BEAJ 3 P , 1 x DRAJ-VOI 2 tai 1 x DKAJ- AVO
1 ja DKAJ-AVO 2, 1 x AJOK-1 tai 1 x KEAJ-1
FCI:n hyväksymät rodut)
DKAJ-3)
beagle
dreeveri

Erityismääräykset ryhmän 6 roduille ja ryhmän 5 pohjoismaiset
metsästyspystykorvat joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen. Tämän
ryhmän koirien on täytynyt suorittaa metsästyskoe, jossa käytetään
elävää luonnonriistaa ja jossa kilpaillaan kansallisesta
käyttökoesertifikaatista (CACT)= koepuolen valionarvoon oikeuttava
tulos).

baijerinvuoristovihikoira
hannoverinkoira

Kansainvälisessä; FCIn vaatimuksen mukaan vain elävän riistan
koetulos.
Kansallisessa;
vähintään MEJÄ-AVO1 tai 2 x MEJÄ-AVO2

1 x MEJÄ-AVO 1 tai 2 x MEJÄ-AVO 2

Rodut joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, on täytynyt saada
hyväksytty tulos kansallisessa rodunomaisessa kokeessa (kokeessa
jossa kilpaillaan kansallisesta käyttökoesertifikaatista CACT=
koepuolen valionarvoon oikeuttava tulos) missä tahansa FCI:n jäsentai kumppanimaassa. Kokeen ajankohdalla ei ole merkitystä.

alppienajokoira

Vähintään VAHI 1 tai DRAJ-AVO 3 tai DKAJ-AVO 3
Kansallisessa myös MEJÄ-AVO 1

1 x MEJÄ-AVO 1 tai 1 x VAHI 1 tai DRAJ-AVO 1 tai DKAJ-AVO 1

Rodut joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, on täytynyt saada
hyväksytty tulos kansallisessa rodunomaisessa kokeessa (kokeessa
jossa kilpaillaan kansallisesta käyttökoesertifikaatista CACT=
koepuolen valionarvoon oikeuttava tulos) missä tahansa FCI:n jäsentai kumppanimaassa. Kokeen ajankohdalla ei ole merkitystä.

bretagnenbassetti

Vähintään DRAJ-AVO3 tai DKAJ-3 tai AJOK-3, kansallisessa myös
MEJÄ-AVO3

1 x MEJÄ-AVO 3 tai 1 x DRAJ-AVO 3 tai 1 x DKAJ-AVO 3 tai

muut bassetit

Vähintään DRAJ-AVO3 tai siirymäkauden ajan MÄAJ-3

Ei vaatimusta

Rodut joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, on täytynyt saada
hyväksytty tulos kansallisessa rodunomaisessa kokeessa (kokeessa
jossa kilpaillaan kansallisesta käyttökoesertifikaatista CACT=
koepuolen valionarvoon oikeuttava tulos) missä tahansa FCI:n jäsentai kumppanimaassa. Kokeen ajankohdalla ei ole merkitystä.

pienet sveitsinajokoirat

Vähintään DRAJ-AVO 3 tai DKAJ-AVO 3 tai AJOK-3, kansallisessa
myös MEJÄ-AVO 3

1 x MEJÄ-AVO 3 tai 1 x DRAJ-AVO 3 tai 1 x DKAJ-AVO 3 tai 1 x AJOK-3

Rodut joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, on täytynyt saada
hyväksytty tulos kansallisessa rodunomaisessa kokeessa (kokeessa
jossa kilpaillaan kansallisesta käyttökoesertifikaatista CACT=
koepuolen valionarvoon oikeuttava tulos) missä tahansa FCI:n jäsentai kumppanimaassa. Kokeen ajankohdalla ei ole merkitystä.

vihikoira/blodhund

Kansainvälisessä; FCIn vaatimuksen mukaan vain elävän riistan
koetulos.
Kansallisessa; HIJÄ ALO-1

HIJÄ ALO-1

Rodut joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, on täytynyt saada
hyväksytty tulos kansallisessa rodunomaisessa kokeessa (kokeessa
jossa kilpaillaan kansallisesta käyttökoesertifikaatista CACT=
koepuolen valionarvoon oikeuttava tulos) missä tahansa FCI:n jäsentai kumppanimaassa. Kokeen ajankohdalla ei ole merkitystä.

muut FCI:n käyttökoirarotuihin kuuluvat rodut

FCIn vaatimuksen mukaan vain elävän riistan koetulos.

rhodesiankoira
saukkokoira
dalmatiankoira

Ei vaatimusta
Suomen käyttövalion arvo
Ei osallistumisoikeutta käyttöluokkaan kansainvälisissä näyttelyissä

1 x AJOK-3

Rodut joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen, on täytynyt saada
hyväksytty tulos kansallisessa rodunomaisessa kokeessa (kokeessa
jossa kilpaillaan kansallisesta käyttökoesertifikaatista CACT=
koepuolen valionarvoon oikeuttava tulos) missä tahansa FCI:n jäsentai kumppanimaassa. Kokeen ajankohdalla ei ole merkitystä.

Ei käyttökoirarotu

RYHMÄ 7/GRUPP 7 Kanakoirat/Hönshundar

Vähintään toinen palkinto avoimesta luokasta (AVO-2) KAER-,KAKE- 1 x AVO 1 tai 2 x AVO 2 kanakoirakokeesta
, KAME- tai KATU kokeesta

Tämän ryhmän koirien tulee olla saavuttanut: vähintään palkinto
"Erittäin hyvä" tai maissa jossa tämä laatupalkinto ei ole käytössä,
vähintään toinen palkinto kansallisessa kanakoirakokeessa, jossa
kilpaillaan kansallisesta käyttökoesertifikaatista (CACT), tai
kansainvälisessä kanakoirakokeessa jossa kilpaillaan CACIT:sta; tai
vähintään toinen palkinto kansallisessa (CACT) tai kansainvälisessä
(CACIT) metsästyskokeessa "kenttä- ja vesikoe"; tai vähintään toinen
palkinto kansallisessa (CACT) tai kansainvälisessä (CACIT) multiple
hunting test.

chesapeakelahdennoutaja/chesapeake bay retriever
kiharakarvainen noutaja/curly coated retriever
kultainennoutaja/golden retriever
labradorinnoutaja/labrador retriever
novascotiannoutaja/nova scotia duck tolling retriever
sileäkarvainen noutaja/flat coated retriever

Hyväksytty tulos noutajien taipumuskokeesta (NOU1) Suomessa
tai noutajien metsästyskokeesta Ruotsissa tai Norjassa

Hyväksytty tulos noutajien taipumuskokeesta Suomessa tai noutajien
metsästyskokeesta Ruotsissa tai Norjassa

Näiden rotujen on suoritettava hyväksytysti metsästyskoe, jossa
käytetään elävää riistaa ja jossa kilpaillaan kansallisesta
käyttökoesertifikaatista (CACT).

amerikanvesispanieli/amerikansk vattenspaniel
clumberinspanieli/clumber spaniel
cockerspanieli/cocker spaniel
englanninspringerspanieli/engelsk springer spaniel
fieldspanieli/field spaniel
irlanninvesispanieli/irländsk vattenspaniel
sussexinspanieli/sussex spaniel
walesinspringerspanieli/welsh springer spaniel
barbet
wetterhoun

Hyväksytty tulos spanieleiden taipumuskokeesta (SPA1) tai
vähintään SPME-AVO 3.

Barbet, cockerspanieli, clumberinspanieli, fieldspanieli, irlanninvesispanieli, Näiden rotujen on suoritettava hyväksytysti metsästyskoe, jossa
sussexinspanieli: Hyväksytty tulos spanieleiden taipumuskokeesta SPA 1 tai käytetään elävää riistaa ja jossa kilpaillaan kansallisesta
vähintään AVO 3 spanieleiden metsästyskokeista. Springerit: Hyväksytty
käyttökoesertifikaatista (CACT).
tulos spanieleiden taipumuskokeesta SPA 1 tai vähintään AVO 3
spanieleiden metsästyskokeista

Vähintään WACH ALO tai NUO-3 tai WACH-M 1 tai hyväksytty
tulos spanieleiden taipumuskokeesta (SPA1)

1 x WACH ALO2 tai NUO2

RYHMÄ 8/GRUPP 8 Noutajat, ylösajavat koirat ja
vesikoirat/Retrievers, stötande hundar och vattenhundar

viiriäiskoira / wachtelhund
Muut rodut ryhmästä 8. jotka voivat saavuttaa Suomen
käyttövalion arvon

Suomen käyttövalion arvo
Ei osallistumisoikeutta käyttöluokkaan kansainvälisissä näyttelyissä

Näiden rotujen on suoritettava hyväksytysti metsästyskoe, jossa
käytetään elävää riistaa ja jossa kilpaillaan kansallisesta
käyttökoesertifikaatista (CACT).

RYHMÄ 10/GRUPP 10 Vinttikoirat/Vinthundar

Ei vaatimusta
Kansainväliset näyttelyt:
1. Vinttikoirien käyttöluokkaan osallistumisen ehtona on voimassa
oleva kilpailukirja. Lisäksi koiran on täytynyt osallistua vähintään
kahteen (2) kansainväliseen kilpailuun (CACIL) ja sen on
molemmissa kilpailuissa oltava sijoittunut parhaaseen
puolikkaaseen osallistujamäärästä. Maastojuoksukilpailuissa
koiran on täytynyt saavuttaa vähintään 2/3
enimmäispistemäärästä. Kilpailutulosten välillä tulee olla
vähintään yksi vuosi ja yksi päivä. Ilmoitettaessa vinttikoira
käyttöluokkaan on kopio koiran kilpailukirjasta oheistettava
näyttelytoimikunnalle.
Kansalliset näyttelyt:
1. Vinttikoirien käyttöluokkaan osallistumisen ehtona on voimassa
oleva kilpailukirja. Lisäksi koiran on täytynyt osallistua vähintään
kahteen (2) kansainväliseen kilpailuun (CACIL) ja sen on
molemmissa kilpailuissa oltava sijoittunut parhaaseen
puolikkaaseen osallistujamäärästä. Maastojuoksukilpailuissa
koiran on täytynyt saavuttaa vähintään 2/3
enimmäispistemäärästä. Kilpailutulosten välillä tulee olla
vähintään yksi vuosi ja yksi päivä. Ilmoitettaessa vinttikoira
käyttöluokkaan on kopio koiran kilpailukirjasta oheistettava
näyttelytoimikunnalle.
TAI
2. Käyttövalion arvo

Ei vaatimusta

