KOIRATANSSIKILPAILUJEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 25.5.2014.
Voimassa 1.1.2015 alkaen.

1. YLEISTÄ
Näitä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (myöhemmin Kennelliiton) Koiratanssikilpailujen
sääntöjä täydentää Koiratanssikilpailujen ohje, johon sisältyvät järjestämis- ja tuomariohje sekä tuomari- ja
toimihenkilökoulutusohje.
2. KOIRATANSSIKILPAILUJEN TARKOITUS
Koiratanssin tavoitteena on ohjaajan ja koiran, näissä säännöissä koirakon, musiikin tahtiin suorittama ja
siihen mukautettu oivaltava ohjelmakokonaisuus. Ohjelman tulee huomioida koiran erityisominaisuudet ja
ilmentää koirakon positiivista yhteistyötä.
3. KILPAILULAJIT
Koiratanssin kilpailulajeja ovat:
Freestyle
Heelwork to Music
Erikoiskilpailut
4. OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Kilpailukelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että ohjaaja ja koira täyttävät kilpailuun osallistumiselle asetetut
edellytykset. Ohjaaja vastaa omasta ja koiransa kilpailukelpoisuudesta. Alle 18-vuotiaan henkilön osalta
ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuudesta vastaa ohjaajan huoltaja.
Kilpailunjärjestäjä vastaa ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuuden tarkastamisesta. Koirakko on suljettava pois
kilpailusta, mikäli se ei täytä kilpailukelpoisuuden edellytyksiä.
Ilman kilpailukelpoisuutta kilpailleen koirakon tulokset mitätöidään.
Ohjaajan kilpailukelpoisuus
Ohjaajan on oltava FCI:n tunnustaman kansallisen kenneljärjestön tai kansallisen kenneljärjestön
jäsenyhdistyksen jäsen, ja hänellä on oltava kotimaassaan kilpailuoikeus.
Koiran kilpailukelpoisuus
Kilpailukirja
Koiralla tulee olla FCI:n kansallisen jäsenjärjestön vahvistama kilpailukirja. Tarkempia ohjeita kilpailukirjan
vahvistamisesta ja täyttämisestä on annettu koiratanssituomarin ohjeessa.
Rekisteritodistus
Kansalliseen kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin,
tunnistusmerkintärekisteriin (FIX) tai muuhun FCI:n tunnustamaan koira‐ tai tunnistusmerkintärekisteriin.
Suomenmestaruuskilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin.
Maajoukkueeseen osallistuvan koiran tulee olla rekisteröitynä Kennelliiton rotukoirarekisteriin.
Ikäraja
Koiratanssikilpailuun osallistuvan koiran tulee olla vähintään 12 kuukauden ikäinen.
Rokotukset
Koiran tulee olla rokotettu kulloinkin voimassa olevien Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti.
Tunnistusmerkintä
Koiran tulee olla tunnistusmerkitty kulloinkin voimassa olevan Kennelliiton tunnistusmerkintää koskevan
määräyksen mukaisesti.

Koiran kilpailukelpoisuuden rajoitukset
Kilpailuun ei saa osallistua
- sairas koira,
- kiimainen narttu, lukuun ottamatta arvokilpailuja,
- narttu 30 vrk ennen odotettua synnytystä ja alle 42 vrk synnytyksen jälkeen,
- koira joka ei täytä Kennelliiton voimassa olevia antidoping-määräyksiä ja
- vihaisesti käyttäytyvä koira.
5. JÄÄVIYDET
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen jääviyssääntö koskien näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja.
6. KOIRATANSSIKILPAILUN JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN
Kennelliitto myöntää koiratanssikilpailut.
7. KILPAILUN JÄRJESTÄMISLUVAN ANOMINEN
1. Luvan anoja ja järjestelyvastaava
Kilpailujen toimeenpanoluvan anoo järjestävä yhdistys, jonka pitää olla Kennelliiton jäsen. Kilpailujen
järjestelyistä vastaa järjestävän yhdistyksen nimeämä kilpailutoimikunta, jonka jäsenistä vähintään yhdellä
pitää olla koiratanssikilpailun koetoimitsijan pätevyys.
2. Anomisen määräaika
Kilpailut on anottava Kennelliiton kulloinkin määräämänä aikana.
3. Anomuksen sisältö
Kilpailuanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kilpailun nimi ja, kilpailulajit, mahdolliset
osanottorajoitukset, kilpailun aika ja paikka, kilpailukehän koko, tuomareiden sijainti, kilpailuluokat,
osanottomaksun suuruus sekä kenelle ja mihin mennessä ilmoittautuminen ja osanottomaksu suoritetaan,
tehtävään suostunut ylituomari sekä vastaava koetoimitsija.
4. Anomus osoitetaan
Anomus osoitetaan Kennelliitolle. Myöntäjä toimittaa tiedon hyväksytyistä kilpailuista sille kennelpiirille, jonka
alueella kilpailu pidetään.
5. Kilpailusta ilmoittaminen/tiedottaminen
Kennelliitto tiedottaa myönnetyistä koiratanssikilpailuista virallisissa julkaisuissaan. Kilpailun järjestäjä voi
omatoimisesti tiedottaa myönnetystä kilpailusta.
8. KILPAILUN SIIRTO TAI PERUUTUS
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö Kokeiden ja kilpailujen ajankohdan siirto tai
peruuttaminen.
9. YLITUOMARI
- oltava Kennelliiton hyväksymä koiratanssikilpailujen ylituomari
- oltava Kennelliiton jäsen
10. PALKINTOTUOMARIT JA VASTAAVA KILPAILUTOIMITSIJA
- tuomarin ja vastaavan kilpailutoimitsijan on oltava Kennelliiton pätevöimä tehtäväänsä
- oltava Kennelliiton jäsen
- ulkomaalaisen tuomarin arvosteluoikeudet vahvistaa Kennelliitto

11. TUOMARINEUVOSTO
Tuomarineuvostoon kuuluu 3-5 kulloinkin arvostelevaa palkintotuomaria, joiden keskuudesta kilpailun
järjestäjä nimeää vastaavan tuomarin.
Tuomarineuvoston tehtävä on päättää:
-kilpailusuoritusten arvostelusta
-kilpailusuorituksen hylkäämisestä ja koiran sulkemisesta kilpailuista
12. ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUUN JA SIITÄ POIS JÄÄMINEN
Kilpailuun ilmoittautuminen
Kilpailuun ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään kilpailunjärjestäjän ilmoittamaan määräpäivään
mennessä. Ilmoittautuessa on annettava vaadittavat tiedot. Kilpailun järjestäjän ei tarvitse ottaa huomioon
puutteellista ilmoittautumista.
Mikäli kilpailuun osallistuvien koirakoiden määrä on etukäteen rajoitettu, kilpailunjärjestäjän on ilmoitettava
kilpailuun ilmoittautuneille osallistumisoikeudesta. Osallistujamäärän rajoittamisen perusteella karsiutuneiden
koirakoiden osallistumismaksut tulee palauttaa täysimääräisenä.
Jälki-ilmoittautuminen on sallittua. Kilpailutoimikunnan harkinnan mukaan maksu voi olla korkeintaan kaksi
kertaa alkuperäinen osallistumismaksu.
Osallistumismaksun palauttaminen
Osallistumismaksua ei palauteta, mikäli koirakko on jäänyt pois kilpailusta ilman hyväksyttävää syytä.
Osallistumismaksu on palautettava, mikäli poisjääminen on johtunut koiratanssituomarin jääviydestä, koiran
kiimasta, ohjaajan tai koiran sairaudesta (lääkärin/eläinlääkärintodistus) tai kuolemantapauksesta. Koiran
kiimasta tulee esittää kahden esteettömän henkilön allekirjoittama todistus. Poisjäämisestä on ilmoitettava
ennen kilpailuiden alkamista. Kilpailunjärjestäjä voi vähentää osallistumismaksusta käsittelykulut.
13. OHJAAJAN VELVOLLISUUDET
Ohjaajan on noudatettava koiratanssin kilpailusäännöstöä sekä koiratanssituomarin tai kilpailujärjestäjän
antamia ohjeita, määräyksiä ja päätöksiä. Ohjaajan on käsiteltävä ja koulutettava koiraa
eläinsuojelusäännösten ja hyvän koiranpitotavan mukaisesti sekä huolehdittava koiran kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnista.
14. KILPAILULUOKAT
Virallisia kilpailuluokkia on kolme: alokasluokka, avoin luokka ja voittajaluokka. Luokat ovat tasoluokkia,
joissa edetään mainitussa järjestyksessä.
1. Alokasluokka
Luokka on avoin koirille, jotka eivät ole vielä saaneet alokasluokassa kolmea kunniamainintaa eivätkä ole
osallistuneet ylempiin tasoluokkiin.
2. Avoin luokka
Luokka on avoin koirille, jotka ovat saaneet alokasluokassa vähintään yhden kunniamaininnan, mutta eivät
ole vielä saaneet avoimessa luokassa kolmea kunniamainintaa eivätkä ole osallistuneet ylempiin
tasoluokkiin. Avoimesta luokasta voi siirtyä voittajaluokkaan saatuaan yhden kunniamaininnan.

3. Voittajaluokka
Luokka on avoin koirille, jotka ovat saaneet avoimesta luokasta vähintään yhden kunniamaininnan.
Alokasluokasta saa siirtyä avoimeen luokkaan, kun on saanut luokassaan yhden kunniamaininnan. Alokasja avoimesta luokasta on siirryttävä ylempään luokkaan viimeistään kolmannen kunniamaininnan jälkeen.
Ylemmässä luokassa kilpaillut koira ei voi siirtyä kilpailemaan alempaan luokkaan. Voittajaluokassa
kunniamaininnan saanut koira palkitaan koiratanssisertifikaatilla.

15. KOHTUUTON HÄIRIÖ KILPAILUN AIKANA
Vastaava koiratanssituomari voi pysäyttää kilpailusuorituksen ennalta arvaamattomissa tilanteissa, joihin
ohjaaja ei ole voinut vaikuttaa. Kun kilpailusuorituksen jatkaminen on mahdollista, vastaava
koiratanssituomari antaa merkin ja koirakko jatkaa suoritustaan siitä kohtaa, mihin se pysäytettiin. Vastaava
koiratanssituomari voi myös keskeyttää kilpailusuorituksen ja määrätä kilpailusuorituksen alkamaan alusta.
16. KESKEYTTÄMINEN
Ohjaaja voi itse keskeyttää kilpailuesityksen. Jos ohjaaja haluaa kesken kilpailuesityksen muuttaa
ohjelmansa harjoitusesitykseksi, ilmoittaa hän nostamalla kätensä pystyyn (tarvittaessa myös sanallisesti),
että keskeyttää kilpailun ja vaihtaa harjoitteluksi kappaleensa loppuajaksi. Tällöin motivointivälineet sallitaan.
Tällainen ohjelma merkitetään kilpailukirjaan keskeytyksenä.
Vastaava koiratanssituomari voi keskeyttää kilpailusuorituksen, mikäli koira ei suorituskyvyn puutteen vuoksi
ole kilpailun edellyttämässä fyysisessä kunnossa, tai ohjaaja syyllistyy koiran sopimattomaan kohteluun
kilpailusuorituksen aikana.
17. KILPAILUN ARVOSTELUPERUSTEET
Koirakoiden kilpailusuoritukset arvostellaan yhdenmukaisten arvosteluperiaatteiden mukaisesti. Tarkempia
ohjeita kilpailusuorituksen kulusta ja arvostelusta on annettu koiratanssituomarin ohjeessa.
Koiratanssituomari voi käyttää mahdollisuuksien mukaan apunaan teknisiä apuvälineitä arvostelua
helpottamaan. Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa.
18. KOIRAN AGGRESSIIVINEN KÄYTTÄYTYMINEN
Koiran vihaisesta käyttäytymisestä tehdään ilmoitus Kennelliitolle noudattaen kulloinkin voimassa olevaa
Kennelliiton ohjetta koiran käyttäytymisestä kokeissa, kilpailuissa tai testeissä tehtävistä ilmoituksista, niiden
käsittelystä ja seuraamuksista.
19. VASTUU VAHINGOISTA
Kennelliitto ei vastaa koiratanssisääntöjen soveltamisesta aiheutuvista vahingoista.
Kilpailun järjestäjän on vakuuttamalla tai muulla tavoin varauduttava kilpailun järjestämisestä mahdollisesti
aiheutuvien vahinkojen varalta. Kilpailun järjestäjällä on oltava ryhmätapaturmavakuutus tuomareille ja
kilpailun toimihenkilöille sekä vastuuvakuutus, joka kilpailun järjestämisestä johtuvat yleisöä, toimihenkilöä tai
ulkopuolista kohdanneet henkilö- ja esinevahingot.
Koirakko osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Ohjaaja ja/tai koiran omistaja vastaavat koiralle
aiheutuneista tai koiransa aiheuttamista vahingoista.
20. KILPAILUN TULOKSET
1. Tulosten tarkastus
Vastaava koetoimitsija tarkastaa kaikki laskelmat ja huolehtii tulosten merkitsemisestä Kennelliiton
koepöytäkirjalomakkeelle sekä koirakohtaisille lomakkeille ja jättää ne viipymättä ylituomarin tarkastettaviksi.
Ylituomarin on vahvistettava lomakkeet nimikirjoituksellaan ja vahvistettava valionarvoon oikeuttavat
tulokset.
2. Tulosten lähettäminen
Koetoimikunnan on lähetettävä ylituomarin tarkastamat ja vahvistamat koepöytäkirjat sekä koirakohtaiset
pöytäkirjat viikon kuluessa kokeen päättymisestä koeluvan myöntäjälle.
21. APUVÄLINEET
Ohjaajat, jotka vammansa tai terveydentilansa puolesta tarvitsevat esiintymisessään apuvälineitä, esim.
pyörätuolia tai kävelytukia tai henkilökohtaista avustajaa, ovat näiden käyttöön oikeutettuja. Näiden käytöstä
on ilmoitettava etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

22. VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö Muutoksenhaku.
23. MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN
Muutosesitykset näihin sääntöihin tekee Kennelliiton hallitus ja hyväksyy Kennelliiton valtuusto.
Muutoksista ohjeisiin päättää Kennelliitto.
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevia sääntöjä ja ohjeita.
Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin osallistumista tai antaa muita
niiden toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.

