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A. RALLY-TOKOKILPAILUN SÄÄNNÖT
Rally-tokokilpailuissa noudatetaan rally-tokokilpailun sääntöjä ja kilpailuohjetta. Rallytokokilpailun säännöt on hyväksytty Suomen Kennelliiton valtuustossa __.__.2013 ja ovat
voimassa 1.5.2014 alkaen.

1. RALLY-TOKOKILPAILUJEN TARKOITUS
Rally-tokokilpailulla testataan koulutuksen tulosta, koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä sekä
koiralle opetetun käyttäytymisen tasoa. Parhaimmillaan kilpailusuoritus on ohjaajan ja koiran
saumatonta yhteistyötä, jossa yhdistyvät sekä tekninen osaaminen että koiran ilo
työskennellä ohjaajansa kanssa.
Harrastus- ja kilpailutoiminnan tavoitteena on opettaa koiralle miellyttävää ja hallittua
käyttäytymistä ja koiran ohjaajalle oikeaa ja asiallista koiran käsittelytaitoa. Lisäksi
tarkoituksena on lisätä tietoa koiran oppimiskyvystä ja koulutuksen mahdollisuuksista koiran
yhteiskuntakelpoisuuden parantamisessa, eläinystävällisen ja terveen kilpailuhengen
luominen sekä koiraharrastuksen lisääminen.

2. RALLY-TOKOKILPAILU
Rally-tokokilpailut ovat
 yleisiä, kansallisia kilpailuja,
 rotu- tai yhdistyskohtaisia kilpailuja tai
 kansainvälisiä kilpailuja.

3. OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Ohjaaja vastaa omasta ja koiransa kilpailukelpoisuudesta. Alle 18-vuotiaan henkilön osalta
ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuudesta vastaa ohjaajan huoltaja.
Vastaava koetoimitsija tarkastaa ohjaajan ja koiran osallistumisoikeuden. Koirakko on
suljettava pois kilpailusta, mikäli se ei täytä kilpailukelpoisuuden edellytyksiä. Ilman
kilpailukelpoisuutta kilpailleen koirakon tulokset mitätöidään.
3.1. Koiran osallistumisoikeus
Kilpailuihin saavat osallistua 10 kuukautta täyttäneet koirat alla mainituin rajoituksin.
Osallistuminen mestariluokkaan edellyttää, että koira on vähintään 15 kuukauden ikäinen.
Koiralla on oikeus osallistua saman kilpailun aikana vain yhteen luokkaan. Koiran ohjaajaa ei
saa vaihtaa kilpailun aikana.
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Kilpailuihin ei saa osallistua:
 sairas koira
 narttu 30 vuorokautta ennen odotettua penikoimista ja alle 42 vuorokautta
penikoimisen jälkeen
 koira, jota ei ole tunnistusmerkitty ja rekisteröity
 koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassa olevia rokotusmääräyksiä ja typistämiskieltoa
koskevia määräyksiä
 koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassaolevia antidoping-vaatimuksia
 koira, joka on vihainen ihmisille tai toisille koirille
 juoksuisen nartun osallistumisoikeus määritellään järjestämisohjeessa

4. JÄÄVIYSSÄÄNTÖ
Noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton yleistä sääntöä.

5. JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN
Näitä sääntöjä noudatetaan Kennelliiton myöntämissä rally-tokokilpailuissa.
Kilpailuja saavat järjestää Kennelliiton jäsenyhdistykset.

6. KILPAILUN ANOMINEN
Kilpailut on anottava Kennelliiton määräaikaisilmoitusten mukaisesti.
6.1 Kilpailun anoja ja järjestelyvastaava
Kilpailujen toimeenpanoluvan anoo järjestävä yhdistys, jonka tulee olla Kennelliiton jäsen.
Kilpailun järjestelyistä huolehtii järjestävän yhdistyksen nimeämä koetoimikunta. Kilpailun
järjestäjä voi rajoittaa kilpailun kokonaisosallistujamäärää tai osallistujamäärää
kilpailuluokittain.
6.2 Anomuksen määräaika
Kilpailut on anottava Kennelliiton määräaikaisilmoitusten mukaisesti.
6.3 Anomuksen sisältö
Kilpailuanomuksessa on mainittava:
 kilpailun järjestäjä
 kilpailun nimi ja luonne
 kilpailun ajankohta ja paikka
 kilpailuluokat
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 osanottorajoitukset
 tehtävään suostunut ylituomari
 vastaava koetoimitsija
 osanottomaksun suuruus
 kenelle ja mihin mennessä ilmoittautuminen ja osanottomaksu suoritetaan
On suositeltavaa nimetä kilpailun ylituomarille varahenkilö.
6.4 Anomuksen osoittaminen
Kilpailun anomisessa noudatetaan Kennelliiton kulloinkin voimassaolevaa ohjetta.
6.5 Kilpailusta ilmoittaminen ja tiedottaminen
Kilpailun myöntäjä toimittaa myöntämistään kilpailuista tiedot Kennelliitolle julkaistaviksi.

7. KILPAILUN SIIRTO TAI PERUUTUS
Noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton yleistä sääntöä.

8. KILPAILUN YLITUOMARI
Rally-tokokilpailun ylituomarin ja hänen varamiehensä tulee olla Kennelliiton pätevöimiä rallytokokilpailun ylituomareita, joilla on voimassa oleva arvosteluoikeus. Kokeen järjestäjä tai
Kennelliitto varmistaa ulkomaalaisen tuomarin arvosteluoikeudet.

9. MUUT TUOMARIT JA VASTAAVA KOETOIMITSIJA
9.1 Muut tuomarit
Rally-tokokilpailun arvosteleva tuomari omaa ylituomaripätevyyden. Kilpailussa voi toimia
useampia tuomareita, mikäli kilpailun osallistujamäärä on suuri. Sama tuomari arvostelee
yhden kilpailuluokan kaikki koirakot.
9.2 Vastaava koetoimitsija
Vastaavan koetoimitsijan tulee olla rally-tokokilpailuihin pätevöity koetoimitsija ja hän vastaa
kilpailun sääntöjen mukaisista järjestelyistä.

10. ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUUN JA SIITÄ POIS JÄÄMINEN
10.1. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kilpailuun tulee tapahtua kilpailun järjestäjän ilmoittamalla tavalla ja
ilmoittamana määräaikana. Ilmoittautumista tulee seurata maksukuitti tai jäljennös siitä.
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10.2. Jälki-ilmoittautuminen
Mikäli kilpailussa on ilmoittautumisen määräajan umpeuduttua vielä tilaa, voi järjestäjä
halutessaan ottaa jälki-ilmoittautumisia vastaan, ei kuitenkaan sen jälkeen, kun
osallistujaluettelo on julkaistu tai aikataulut on lähetetty. Järjestäjä voi periä jälkiilmoittautumisesta kaksinkertaisen ilmoittautumismaksun.
10.3. Ilmoittautuminen kilpailupaikalla
Osallistujan on ilmoittauduttava kilpailupaikalla rally-tokokilpailun järjestäjälle viimeistään 30
minuuttia ennen ilmoitettua rataan tutustumista. Ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä
koiran rekisteri- ja rokotustodistus, ja koiran kilpailukirja luovutetaan kilpailun järjestäjälle.
Osanottaja, joka ei ajoissa ole ilmoittautunut kilpailupaikalla, voidaan sulkea pois kilpailusta.
10.4. Poisjääminen
Osanottomaksua ei palauteta ilman pätevää syytä. Kilpailun järjestäjälle tulee ilmoittaa
poisjäämisestä heti, kun syy on ilmennyt. Mikäli osallistumismaksu halutaan palautettavan,
tulee poisjäämisen syy ilmoittaa sekä lähettää tarvittavat dokumentit 7 vuorokauden kuluessa
kilpailun päättymisestä järjestäjälle.
Osallistumismaksu palautetaan takaisin vain seuraavissa tapauksissa:
-

Kilpailu joudutaan peruuttamaan tai kilpailu siirretään, eikä koirakko pysty
osallistumaan kilpailuun uutena ajankohtana.

-

Ohjaaja on sairastunut tai loukkaantunut. Lääkärintodistus tulee esittää.

-

Koira on sairastunut tai kuollut. Eläinlääkärintodistus tulee esittää.

-

Kilpailun tuomari vaihtuu ja koira ei voi osallistua tuomarin jääviyden vuoksi tai koira ei
voi saada koulutustunnusta tuomarimuutoksen vuoksi.

-

Koiran kilpailuluokka muuttuu ilmoittautumisen jälkeen, eikä seuraavassa
kilpailuluokassa ole enää tilaa.

Peruuttaneen koirakon tilalle voidaan ottaa toinen, osanottomaksun maksava koirakko.

11. ARVOSTELU
Koirakon suorituksen arvostelu määritellään näihin sääntöihin liittyvissä kilpailuohjeissa.

12. KILPAILULUOKAT JA SAAVUTUKSET
12.1. Kilpailuluokat ja koulutustunnukset
Rally-tokokilpailuiden liikkeet suoritetaan ja arvostellaan kilpailuohjeen ja sen liitteenä olevien
kylttiselitteiden mukaan.
Hyväksyttyyn kilpailutulokseen vaaditaan vähintään 70 pistettä, enimmäispistemäärän ollessa
100 pistettä. Rally-tokon koulutustunnukset (RTK) jaetaan jokaisessa luokassa koiran
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saavuttaessa kolmannen hyväksytyn tuloksen kyseisessä luokassa. Hyväksytyt tulokset tulee
saada vähintään kahdelta eri tuomarilta. Koira siirtyy seuraavaan kilpailuluokkaan
saavutettuaan koulutustunnuksen. Koira, joka on kilpaillut ylemmässä luokassa, ei voi palata
kilpailemaan alemmassa luokassa.
Alokasluokka (ALO)
Tehtävät 1-31

10 kuukautta täyttäneille koirille, jotka eivät ole
saavuttaneet kolmea hyväksyttyä tulosta alokasluokassa.

RTK1

Avoin luokka (AVO)
Tehtävät 1-54

Koirille, jotka ovat saaneet kolme hyväksyttyä tulosta
alokasluokasta.

RTK2

Voittajaluokka (VOI)
Tehtävät 1-77

Koirille, jotka ovat saaneet kolme hyväksyttyä tulosta
avoimessa luokassa.

RTK3

Mestariluokka (MES)
Tehtävät 1-95

15 kuukautta täyttäneille koirille, jotka ovat saaneet
kolme hyväksyttyä tulosta voittajaluokassa.

RTK4

Rally-tokokilpailuissa palkitaan jokaisen luokan kolme parasta tulosta (korkeimmat pisteet)
saavuttanutta koirakkoa. Mikäli kaksi tai useampi koira päätyy tasapisteisiin, ratasuorituksen
aika ratkaisee sijoituksen.
Lisäksi tuomari voi palkita jokaisessa kilpailuluokassa yhden koirakon tuomarinpalkinnolla
koirakon saavuttamista pisteistä riippumatta. Tuomarinpalkinnon perusteet tulee ilmoittaa
palkintojenjaossa.
12.2. Kilpailusuorituksen keskeyttäminen tai hylkääminen
Merkinnät koepöytäkirjan huomautussarakkeeseen koirakon keskeyttäessä tai tullessa
hylätyksi.
 Koiran ohjaaja/omistaja keskeyttää kilpailusuorituksen: Luopui


Tuomari keskeyttää kilpailusuorituksen: Keskeytettiin



Koirakko suljetaan kilpailusta: Suljettu



Koirakko hylätään: Hylätty

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa koirakko ei saa pisteitä, tulokseksi merkitään -.
Tarkemmat ohjeet keskeytyksestä, sulkemisesta ja hylkäyksestä liitteenä olevissa
arvosteluohjeissa.

13. VASTUUKYSYMYKSET
Koiranohjaaja vastaa kilpailun aikana koiralle aiheutuneista ja koiran aiheuttamista
vahingoista.
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14. KILPAILUN TULOKSET
14.1. Tulosten merkitseminen
Koiran kilpailusuoritus arvostellaan koirakohtaiselle arvostelulomakkeelle. Koiran
kilpailukirjaan merkitään koiran jokainen viralliseen rally-tokokilpailuun osallistuminen sekä
siitä saatu tulos. Kaikki kilpailun tulokset kootaan Kennelliiton koepöytäkirjalomakkeelle. Myös
keskeyttäminen ja hylkääminen sekä hylkäämisen syy merkitään arvostelulomakkeelle,
kilpailukirjaan ja koepöytäkirjaan. Ylituomari vahvistaa koepöytäkirjan allekirjoituksellaan.
Arvosteleva tuomari vahvistaa kisakirjan ja arvostelulomakkeet allekirjoituksellaan.
14.2. Tulosten lähettäminen
Vastaava koetoimitsija huolehtii, että kaikki tulokset on merkitty koepöytäkirjaan ja lähettää
tuomarin vahvistaman pöytäkirjan viikon kuluessa kilpailun päättymisestä kilpailuluvan
myöntäjälle.

15. VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET
Noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton yleistä sääntöä. Sääntöjen mukaisesta
arvostelusta ei voi valittaa.

16. MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN
Muutokset näihin sääntöihin vahvistaa Kennelliiton valtuusto Kennelliiton Koe- ja
kilpailutoimikunnan esityksestä.

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

Sääntöjen liitteenä Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet.

