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Kelkkailumestaruuskokeen säännöt 
 

 

 
Sovelletaan VUL:n sääntöjä koskien valjakkoajoa.  
 

Kelkkailumestaruus pyritään ensisijaisesti järjestämään virallisena kilpailuna. Mikäli lumitilanne estää 
kilpailun järjestämisen anottuna ajankohtana, voidaan se järjestää myös epävirallisena kilpailuna, jolloin 
säännöistä sovelletaan kohdat 2-5. 
 

Rotumestaruus jaetaan yleisessä sarjassa. Rotumestaruudesta kilpailevan koiran omistajan on oltava 

yhdistyksen jäsen. 

 
Osallistumisoikeus 

 
Kelkkailumestaruuskokeeseen voi osallistua kaikki rekisteröidyt dobermannit. 
 
 
1. KILPAILUJEN ANOMINEN 
  

 1.1 Kevätkauden (ennen juhannusta) sulanmaan kilpailut ja talvikauden kilpailut on anottava 
  31.7. mennessä. Syyskauden (juhannuksen jälkeen) sulanmaan kilpailut on anottava 31.3. 
  mennessä ennen seuraavaa kilpailukautta. Anomus on lähetettävä VUL:lle. VUL:n hallitus 
  hyväksyy kokouksessaan kilpailun järjestäjän ja kilpailun sekä kilpailuhakemuksessa  
  mahdollisesti haetut lisäsäännöt. 
 

 1.2  Kilpailuanomuksessa tulee olla paikka, aika, kilpailujen laatu, sarjat, luokat, reittipituudet,  
  ilmoittautuminen, osanottomaksut, tilinumero, tiedustelut, järjestävän seuran yhteystiedot ja 
  mahdolliset varapaikat ja/tai päivät. 
 

 1.3  Anomuksessa on ilmoitettava käytettävät säännöt tai sääntöihin haettavat  
  muutosehdotukset. 
 

 1.4  Kilpailun jälkeen järjestäjän tulee toimittaa VUL:lle tuloslista, josta käy ilmi jokaisen luokan  
  tarkka kilpailumatka, lopputulosten mukaisessa järjestyksessä kilpailijan jokaisen  
  kilpailupäivän aika ja yhteenlaskettu loppuaika. Keskeyttäneet ja keskeytyksen syy merkitään 

  tulosten loppuun keskeyttämisjärjestyksessä. Tuomarin antamat varoitukset merkitään 
  tuloksiin.  
 
 

2. KOIRIEN ROKOTUKSET 
  

 2.1  Kilpailuun osallistuvilla koirilla tulee olla voimassa rokotus raivotautia (rabies), penikkatautia,  
  parvovirusta ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan. Mikäli kyseessä on ensirokotus, tulee sen 
  annosta olla kulunut vähintään 21 vrk ennen ensimmäistä kilpailupäivää. 
 
 
3. VALJAKKOAJON Sp1-LUOKKA 
 

Luokassa noudatetaan valjakkoajon kilpailusääntöjä lukuun ottamatta seuraavia erityissääntöjä ja  
varusteita. 
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 3.1  Valjakkoajon Sp1-luokka koostuu yhdestä 16 vuotta täyttäneestä kilpailijasta ja  

  yhdestä koirasta. 
 

 3.2  Osallistujien ikä: junioriluokka 10-13 vuotta ja nuorten luokka 14-16. 16-vuotias voi  
  halutessaan osallistua aikuisten luokkaan. 
 

 3.3  Kilpailumatka 3-6 km, junioriluokassa enintään 3 km. 
 
 3.4  Rekenä käytetään metallirunkoista potkukelkkaa varustettuna muovijalaksilla. 
 
 3.5  Potkukelkka tulee varustaa riittävän tehokkaalla jarrulla ja/tai jarrumatolla. 
 
 3.6  Potkukelkassa ei saa olla koiralle vaarallisia teräviä ulokkeita tai osia. 

 
 3.7  Täyteen mittaan venytetyn vetonarun täytyy olla vähintään 2,5 m ja enintään 3,5 m. 
 

 3.8  Vetonaru tulee kiinnittää potkukelkkaan. 

 
 3.9  Jos koira loukkaantuu tai kieltäytyy jatkamasta matkaa, kilpailijan on keskeytettävä kilpailu. 

 
 
4. LÄMPÖTILA 
 
 4.1  Lämpötilan mittauspaikat ovat maalialue ja oletettavasti radan kylmin paikka. Lämpömittari 
  sijoitetaan varjoisaan paikkaan metrin (1 m) korkeudelle maanpinnasta. 

 
 4.2  Minimilämpötiloja tulee tarkkailla koko kilpailun ajan. 
 
 4.3  Järjestelyorganisaation ja kilpailun ylituomarin tulee ottaa huomioon seuraavat seikat  
  päätettäessä kilpailun järjestämisestä: 
 
  4.3.1  Jos lämpötila lämpimämpi kuin –17 °C kilpailu järjestetään normaalisti. 

 
  4.3.2  Jos lämpötila on –17 °C tai kylmempää, on kilpailu peruttava tai lähtöajankohtaa  
   siirrettävä, mikäli odotettavissa on sään lauhtumista. Ratkaisut asiasta tekee  
   ylituomari yhdessä kisaorganisaation kanssa. 
 
 
5. VARUSTEET 
 

 5.1  Valjaat ja liinat  
 
  5.1.1 Koirat valjastetaan joko peräkkäin tai pareittain rinnakkain.  
 
  5.1.2 Kaikkien valjaiden tulee olla hyvin istuvia ja pehmustettuja vähintään kaulan ja 

   rinnan alueelta.  
 
  5.1.3 Koirat valjastetaan pääliinaan, jonka täytyy olla ei-jäykkä, taipuisa tai joustava sekä 

   kaulaseisingillä että valjaista vetoliinalla. Johtajakoirat saavat juosta ilman  
   kaulaseisinkiä. Rinnakkain valjastettujen johtajakoirien täytyy olla kytkettynä  
   toisiinsa kaulaseisingillä mikäli uralla tapahtuu vastaantulevien valjakoiden  

   kohtaamisia.  
 
  5.1.4 Kaulaseisinkiä tulee käyttää 2 koiran luokissa. 
 
  5.1.5 Reessä saa kuljettaa mukana sieppausköyttä, mutta sitä ei saa käyttää muuhun kuin 
   reen kiinnittämiseen.  
 

  5.1.6 Ketjuliinat ovat ehdottomasti kiellettyjä. Mitkään muut liinat eivät saa vaarantaa 
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   koirien hyvinvointia ja niiden täytyy olla Ylituomarin hyväksymiä.  

 

 5.2 Reki  
 
  5.2.1 Reen on kestettävä ajajan paino ja hätätapauksissa matkustajan paino ja siinä on 
   oltava kovapohjainen 40 x 50 cm (16 x 20 tuumaa) tila koiran turvallista  
   kuljettamista varten.  

 
  5.2.2 Reessä on oltava riittävän tehokas jarru sekä tehokas jarrumatto kiinnitettynä rekeen 
   kiinteällä nostosysteemillä, puskukaari, 1 lumiankkuri Sp2, Sp4 ja Sp6 ja 2  
   lumiankkuria kaikissa muissa luokissa, riittävästi tuuletettu koirankuljetuspussi.  
 
  5.2.3 Reen jalaksissa ei saa olla teräsreunoja.  
 

  5.2.4 Rekeä voi vaihtaa lähtöjen välissä tai määrätyillä tarkastuspisteillä (pitkän matkan 
   kilpailut). 
 

 5.3. Kypärät ja muut turvavarusteet  
 
  5.3.1 Kypärä on pakollinen junioriluokkiin ja Sp4-yhteislähtökilpailuun (Sp4 Mass start) 
   (Sp4MS) ja viestin Sp4-osuudelle osallistuville kilpailijoille. Lukuun ottamatta  

   yllämainittuja poikkeuksia muissa luokissa kypärää suositellaan voimakkaasti.  
   Kypärän täytyy olla kansallisesti hyväksyttyä mallia. Kilpailunjärjestäjä voi määrätä 
   kypärät pakolliseksi, jos se arvioi ne tarpeelliseksi turvallisuuden tai vakuutusten 
   takia. Tästä täytyy ilmoittaa kilpailukutsussa.  
 
  5.3.2 Kilpailunjärjestäjä voi määrätä lisäsääntöjä koskien turvavarusteita. 

 
 
6. VALJAKON AJAMINEN 
 
 6.1 Ajaja voi seistä jalaksilla, potkia vauhtia tai juosta.  

 
 6.2 Valjakon jokaisen koiran on kierrettävä koko reitti, joko kiinnitettynä liinoihin tai  

  koirankuljetuspussissa.  
 
 6.3 Koira, joka tulee huonokuntoiseksi kilpailun aikana, on kuljetettava reessä kokonaan  
  rekipussissa maaliin saakka, ellei erillisiä koiran jättöpaikkoja ole järjestetty reitin varrelle ja 
  niistä ilmoitettu.  
 
  6.3.1 Valjakosta jätetty koira on kiinnitettävä ketjulla tai vaijerilla paikalleen, kunnes se 

   noudetaan luvanvaraisen henkilön toimesta.  
 
  6.3.2 Valjakosta jätetty koira pitää hylätä, ellei koira(t) ollut koirapoolin kuuluva koira. 
   Tässä tapauksessa ajaja voi oman harkintansa mukaan käyttää valjakosta  
   poistamiaan koiria, sillä edellytyksellä, että ne ovat hyvässä kunnossa. Sairaista ja 
   loukkaantuneista koirista täytyy kuitenkin ilmoittaa kilpailun tuomarille ja tai kilpailu 

   eläinlääkärille. 


