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1. KOKEEN TARKOITUS 

Kuormanvetokokeiden tarkoituksena on mitata alaskanmalamuuttien kuormanveto-ominaisuuksia 

(jalostusta varten), kehittää sen harrastajia ja heidän yhteistoimintaansa sekä tarjota kilpailumahdollisuus 

näiden sääntöjen pohjalta. 

2. KOKEEN LUONNE 

Kuormanvetokokeet ovat joko: 

1) Yleisiä 

2) Kansallisia SM-kokeita 

3) Kokeita ja kilpailuja, joista määrätään erillisellä Kennelliiton vahvistamalla säännöllä tai 

ohjeella. 

3. OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

Kuormanvetokokeisiin saavat osallistua FCI:n tunnustamaan koirarekisteriin rekisteröidyt 

alaskanmalamuutit. 

Osallistuvien koirien on täytettävä Kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja rokotusvaatimukset. 
- Koiran ikä vähintään 24 kk. 
 
Kokeeseen ei saa osallistua: 
- sairas koira tai vammautunut koira 
- kiimainen narttu 
- Kantava narttu 30 vuorokautta ennen arvioitua penikoimista (arvioitu aika = 63 vrk ensimmäisestä 

astutuksesta) ja 60 vuorokautta penikoimisen jälkeen.  
- koira, joka ei täytä Kennelliiton antidopingsäännön vaatimuksia  
- Koira, joka on vihainen ihmisille tai toisille koirille. 

 
Kokeen järjestäjällä on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää kulloinkin voimassa olevien 
ohjeiden mukaisesti. 
 
Omistaja / Ohjaaja vastaavat siitä, että koira täyttää kokeen osallistumisoikeusehdot. Vastaava 
koetoimitsija, tuomari ja/tai ylituomari tarkastavat koiran osallistumisoikeuden. 

 
 

4. JÄÄVIYDET 
 

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö. 
 
 

5. YLEINEN KOKEEN SIIRTO TAI PERUUTUS 
 
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö. 
 

 

6. YLITUOMARI JA PALKINTOTUOMARIT 
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Ylituomarin on oltava Kennelliiton hyväksymä kuormanvetokokeen ylituomari, jolla on voimassa oleva 
arvosteluoikeus. Ylituomarin on oltava Kennelliiton jäsen. 
 
Palkintotuomareiden on oltava pätevöityjä kuormanvetokokeen palkintotuomareita, joilla on voimassa 
oleva arvosteluoikeus. Palkintotuomarin on oltava Kennelliiton jäsen. 
 
Kokeen kuluessa palkintotuomari voi tarvittaessa yksittäisen koiran kohdalla jäävätä itsensä, jolloin 
koiran suorituksen arvostelee ylituomari yksin. 
 
 

7. ARVOSTELUPERIAATTEET 
 
Kaikki suoritukset arvostellaan yhdenmukaisten arvosteluperiaatteiden mukaisesti. Tarkempia  
ohjeita koesuorituksen kulusta, sekä arvostelusta on annettu kokeen arvostelu- ja tulkintaohjeessa. 
 
Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa. 
 
 

8. KOKEEN SUORITUS, VÄLINEISTÖ SEKÄ MÄÄRITELMÄT 
 

8.1 KOEALUE JA RATA 
Koealueen tulee olla vähintään 10 x 25 m. Koeradan tulee olla tasainen ja kovapohjainen, 
kooltaan 4-6 m leveä ja vähintään 15 m. pitkä, vetosuuntaan avoin alue. 

 
8.2. VETOMATKA 

 Vetomatka on 10 metriä. 
 

8.3 KOEVÄLINEET 
 Reen tulee olla tarpeeksi tukeva, jalakset 8-10 cm leveät ja 2-3 m pitkät avoimelta osaltaan.  
 Jalaksissa tulee olla luistomuovit pohjassa. 
 Vetoliinassa tulee olla jäykkä jousto ja vetoliinan kokonaispituus saa olla enintään 1.8 m. 
 
 Koepaikalla tulee olla koiran punnitsemiseen soveltuva puntari 
 
 Painomateriaalin tulee olla punnittu etukäteen ja ne tulee kiinnittää rekeen tukevasti. 
 
 Vetovaljaina saadaan käyttää vain tarkoitukseen ja koiralle sopivia kuormanvetovaljaita. 

 
8.4 KOKEEN SUORITUS 

 Koira punnitaan koepaikalla koetoimitsijan ja tuomarin tai ylituomarin valvonnassa. 
 
 Kaikki koirat vetävät aloituspainon ja aloituspaino tulee määritellä siten, että jokainen koira 
 pystyy sen vaivatta saamaan liikkeelle. 
  
Aloituspainolla koiran tulee saada reki liikkeelle vetosuuntaan kolmenkymmenen (30) sekunnin kuluessa 
lähtökäskystä. Seuraavissa vedoissa reen tulee liikkua vetosuuntaan  
yhden (1) minuutin aikana lähtökäskystä. Jos koira ei ole saanut rekeä liikkeelle tänä aikana, sen 
suoritus hylätään eikä koira voi enää jatkaa suoritustaan. Kokonaissuoritusaika on maksimissaan kolme 
(3) minuuttia vetokäskystä.   
 
Koiran ohjaajan tulee odottaa ylituomarin antamaa vetolupa, jonka jälkeen hänen tulee antaa vetokäsky. 
Koiran tulee odottaa vetokäskyä paikallaan.  Ohjaaja ei saa missään suorituksen vaiheessa ylittää reen 
ohjauskaaren määrittämää linjaa, myös rekeen tai koiraan koskeminen suorituksen aikaan on kielletty. 
 
Apuvälineiden käyttö on kielletty. 

 
 
9. KOKEEN ARVOSTELU JA KÄSITTEET 
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 Kokeessa tulee olla läsnä ylituomari, palkintotuomari sekä koetoimitsija.  
 
 Kokeeseen liittyvät käsitteet 

1. Ylituomari keskeyttää koesuorituksen: Keskeytettiin. 
2. Koira suljetaan pois kokeesta: Suljettu. 
3. Ylituomari hylkää koesuorituksen: Hylätty. 

  
Tarkemmat ohjeet keskeyttämisestä, hylkäämisestä ja sulkemisesta löytyvät sääntöihin liittyvistä 
ohjeista. 

 
 

Koiran saavuttaman hyväksytysti vedetyn painon suhteutettuna koiran painoon voimassaolevien  
laskentasääntöjen mukaisesti koira saa arvosanan:  
Kiitettävä KVK1  kerroin >/= 15  
Hyvä KVK2  9 =/< kerroin <15  
Hyväksytty KVK3  5 =/< kerroin <9  
Hylätty KVK0  kerroin <5  
Ei tulosta KVK- ei tulosta 
 
Kokeen tulos on vahvistettu, kun kaikki koesuoritukset on tehty, koepöytäkirja on allekirjoitettu ja kokeen 
tulokset on julkistettu paikan päällä. 

 
 
10. KOIRAN LOUKKAANTUMINEN 

Koiran loukkaantuessa on sen koesuoritus keskeytettävä. Päätöksen kokeen keskeyttämisestä tekee 

ylituomari tai koiran ohjaaja. Ennen keskeyttämistä suoritettu arvostelu jää voimaan.  

 
11. VASTUUKYSYMYKSET 

 
Kaikki osanottajat ovat vastuussa koiristaan ja avustajistaan kokeen aikana. Hallitsemattomat koirat 
hylätään tai suljetaan pois kokeesta. Epäurheilijamainen käyttäytyminen kuormanvetokoepaikalla johtaa 
kokeesta hylkäämiseen. Tuomari ja ylituomari tarkkailevat kokeen aikana koirien käsittelyä koealueella ja 
koealueen ulkopuolella ja tarvittaessa puuttuvat asiaan. 

 
  

12. MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN 
  
Muutokset koesääntöön hyväksyy rotujärjestö Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n jäsenkokouksen 
hyväksymästä esityksestä. Kennelliiton valtuusto hyväksyy ja vahvistaa lopullisesti muutokset 
koesääntöön. 
 
Muutokset näihin sääntöihin liittyviin ohjeisiin hyväksyy rotujärjestö Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n 
hallituksen hyväksymästä esityksestä. Kennelliitto hyväksyy ja vahvistaa lopullisesti muutokset ohjeisiin. 

 
 

13. VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET 
 
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö. 

 
 
14. 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. 

 


