KOIRATANSSIN KILPAILUKIRJA
Koiratanssin uusi säännöstö tulee voimaan 1.1.2020 ja sen mukaan sekä freestyleen että heelwork
to musiciin tulee olla oma kilpailukirja. Se, käytetäänkö kirjaa freestyleen tai heelwork to musiciin,
merkitään kirjan kanteen. Sääntömuutoksen myötä myös kilpailukirjoja on uudistettu, ja uusien
violettikantisten kilpailukirjojen kanteen kyseinen laji merkitään rastittamalla oikea vaihtoehto.
Uusien sääntöjen tultua voimaan myös ennen 1.1.2020 käyttöönotetun kirjan kanteen merkitään,
kumpaan lajiin sitä käytetään, kirjoittamalla kyseinen laji (FS/HTM) kirjan kanteen. Tällöin kisaaja
voi päättää, kumpaan lajiin hän haluaa käyttää jo käytössä olevaa kilpailukirjaa, ja toiseen lajiin
hänen on hankittava uusi kilpailukirja, johon jo saavutettu kilpailuluokka siirretään.
Uusia kilpailukirjoja on Showlinkissä jo myynnissä. Uuden kisaajan ei tarvitse vielä loppuvuonna
2019 ostaa omaa kilpailukirjaa kumpaankin lajiin, mutta se on mahdollista ja jopa suositeltavaa,
koska 1.1.2020 alkaen näin on joka tapauksessa tehtävä. Tästä saa ja kannattaa kertoa ensimmäistä
kertaa kilpailevalle. Vanhoja kilpailukirjoja saa myydä niin kauan, kun niitä kilpailujärjestäjien
varastoissa riittää, mutta suositellaan kuitenkin, että 1.1.2020 alkaen tarjolla olisi uusia
kilpailukirjoja.

Uuden kilpailukirjan kanteen tulee rasti,
kumpaan lajiin sitä käytetään.

Kilpailukirjan vahvistavan tuomarin
tuomarinumero ja nimenselvennys allekirjoituksen
ja päivämäärän lisäksi.

Muuta-sarakkeeseen ei merkitä 1.1.2020 jälkeen lajia (FS/HTM), koska kirjaa käytetään vain yhteen lajiin,
joka on merkitty kanteen.

MUUTA-SARAKE
Muuta-sarakkeeseen merkitään tuloksen oikeuttama kunniamaininta (KM) tai sertifikaatti (SERT)
sekä 1.1.2020 alkaen ansaittu koulutustunnus (HTM1, HTM2, HTM3, FS1, FS2, FS3).
Muistutuksena: Tulokset hylätty, ohjaaja luopui ja keskeytys merkitään kilpailukirjan Tulossarakkeeseen viivalla (-). Muuta-sarakkeeseen kirjataan hylätty (HYL), ohjaaja luopui (Ohj. luopui)
tai keskeytys (KESK.) sen mukaan, mistä oli kyse. Virkussa kyseinen tieto valitaan koirakon kohdalla
alasvetovalikosta ja Lisätietoja-kohtaan kirjataan, miksi koirakko hylättiin (esim. koira karkasi
kehästä tai tarpeiden teko kehään) tai miksi koirakon suoritus keskeytettiin (esim. osaamattomuus
tai hallitsematon käyttäytyminen).

SIIRTOMERKINTÄ
-

tehdään 1.1.2020 jälkeen kilpailukirjoihin, joita on käytetty aiemmin molempiin lajeihin sekä
uuteen kirjaan, joka otetaan tämän vuoksi käyttöön
koiratanssin ylituomari vahvistaa merkinnän allekirjoituksellaan

Käytössä ollut kilpailukirja, jota on aiemmin käytetty molempiin lajeihin ja joka jää nyt toiseen lajiin
-

Kirjataan seuraavalle tyhjälle riville päivämäärä ja teksti FS/HTM siirretty uuteen kilpailukirjaan
sen mukaan, kumpi lajeista on siirretty.
Kanteen kirjoitetaan, kumpaan lajiin kirjaa jatkossa käytetään.

Uusi kilpailukirja
-

-

ensimmäiseksi riviksi aiemmin lajissa kisanneelle tulee siirtomerkintä
* Päiväys-sarakkeeseen merkitään siirtomerkinnän päivämäärä.
* Paikkakunta-sarakkeesta alkaen kirjoitetaan Siirto 1. kilpailukirjasta.
* Luokka-sarakkeeseen merkitään luokka, jossa koiran on ensimmäisen kilpailukirjan mukaan
oikeus kilpailla.
* Muuta sarakkeeseen merkitään kyseisessä luokassa saavutetut kunniamaininnat tai
sertifikaatit (esim. 2 x KM tai 1 x SERT) ja mahdolliset muut olennaiset asiat.
Kanteen rastitetaan, kumpaan lajiin kirjaa käytetään.

