
ALASKANMALAMUUTTIEN VETOKOESÄÄNNÖT 
 
 

1. Yleistä 
Alaskanmalamuutti on kuormanvetokoira, jonka 
käyttöominaisuuksien mittaamiseen käytetään vetokoetta 
taipumuskokeena. 
 
2. Järjestäminen 
Lupa kokeen järjestämiseen anotaan Suomen 
Kennelliiton määräysten mukaisesti 
koeanomuskaavakkeella. 
 
3. Osallistumisoikeus 
Kokeeseen saavat osallistua kaikki 24kk täyttäneeet 
SKL:n rekisteroimät alaskamalamuutit. Koiran on oltava 
rokotettu SKL:n määräysten mukaisesti. Kokeeseen ei 
saa osallistua: 
- kiimainen narttu 
- kantava narttu 30 vrk ennen ja 60 vrk jälkeen 

synnytyksen 
- tarttuvaa tautia sairastava koira 
- koira, jolla on suoritusta vaikeuttava vamma 
- ylituomarin ja tuomarin tai heidän perheenjäsentensä 

omistama koira 
 
4. Ilmoittautuminen 
Kokeisiin on ilmoittauduttava viimeistään 7 vrk ennen 
koepäivää ellei toisin ole määrätty. 
 
5. Koevälineet 
- Reen tulee olla tarpeeksi tukeva, jalakset 8-10 cm 

leveät ja 2-3 m pitkät avoimelta osaltaan. Jalaksissa 
tulee olla luistomuovit pohjassa. Vetoliina ei saa olla 
kauempana kuin 1,8 m päässä reestä. 

- Painomateriaalin tulee olla etukäteen punnittu ja 
pakattu kestävästi. 

- Vetovaljaina saadaan käyttää vain tarkoitukseen ja 
koiralle sopivia kuormanvetovaljaita. 

 
6. Koirien painon tarkastus 
Koira punnitaan koepaikalla ylituomarin valvonnassa. 
 
7. Kokeen suoritus 
Koepaikan tulee olla tasainen ja kovapohjainen, kooltaan 
kolme (3) metriä leveän ja vetosuuntaan avoimen alueen. 
Katsojille tulee erottaa oma alueensa. Tarvittaessa 
järjestäjät pitävät avoimen alueen vapaana. 
Lähtökuorman tulee olla niin alhainen, että jokainen koira 
pystyy sen vaivatta saamaan liikkeelle. Painonlisäykset 
alkupainon jälkeen ovat 5-20 kg koiran ohjaajan 
ilmoituksen mukaan. Minimivetopaino ja vetoaika 
hyväksyttävään suoritukseen on viisi (5) kertaa koiran 
oma paino pyöristettynä seuraavaan täyteen viiteen (5) 
kiloon, ja aika kolme (3) minuuttia vetokäskystä. 
 
Vetomatka on 10 m. Koiran tulee saada reki liikkeelle 
yhden (1) minuutin aikana lähtökäskystä. Jos koira ei ole 
saanut rekeä liikkeelle tänä aikana, sen suoritus hylätään 
eikä koira voi enää jatkaa suoritustaan. Koiran omistaja 
tai ohjaaja saa käskeä koiraa lähtöviivan ja reen takaa, 
mutta rekeen tai koiraan koskeminen suorituksen aikana 
on kielletty. Myös piiskan tai muun vastaavan välineen 
käyttö on kielletty. Koiran omistaja tai ohjaaja voi jättää 
koiransa suorittamatta jotain välipainoa, josta hänen tulee 
ilmoittaa kokeen sihteerille. 
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8. Arvostelu 
Kokeessa tulee olla läsnä ylituomari, tuomari ja tulokset 
kirjaava sihteeri, jotka muodostavat myös kokeen 
valituslautakunnan. Kilpailija, joka katsoo etujaan 
loukatun, ilmoittakoon asiasta välittömästi kokeen 
ylituomarille, joka yhdessä muiden valituslautakunnan 
jäsenten kanssa ratkaisee asian. 
 
9. Vastuu 
Kaikki osanottajat ovat vastuussa koiristaan ja 
avustajistaan kokeen aikana. Hallitsemattomat koirat 
suljetaan pois kokeesta. Epäurheilullinen käyttäytyminen 
kuormanvetokoepaikalla johtaa kilpailusta sulkemiseen 
ja/tai rangaistukseen. 


