
 
  

 

KOIRATANSSIKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE 

 
Hyväksytty Kennelliitossa 22.4.2010. 

Voimassa 1.5.2010 lähtien. 
Viimeisimmät Koe- ja kilpailutoimikunnan hyväksymät muutokset 16.9.2015. 



KOIRATANSSIKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE 
 
Koiratanssikilpailuissa noudatetaan koiratanssikilpailujen sääntöjä sekä järjestämis- ja tuomariohjetta. 
Koiratanssikilpailujen säännöt on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 22.11.2009 ja koiratanssikilpailun 
järjestämisohjeet Kennelliiton Koe- ja kilpailutoimikunnassa 22.4.2010. Järjestämisohjeet ovat voimassa 
1.5.2010 alkaen. Viimeisimmät Koe- ja kilpailutoimikunnan hyväksymät muutokset 16.9.2015. 
 
 
 
Koiratanssikilpailujen anominen  
Kilpailu anotaan Kennelliitosta anomusmenettelyn mukaisesti noudattaen Kennelliiton määräaikaisilmoitusten 
aikatauluja ja koiratanssin sääntöjä.  
 
Kilpailuorganisaatio  
Kilpailun järjestäjä vastaa kilpailun toteuttamisesta ja taloudesta. Järjestäjän tulee varata riittävästi päteviä 
toimihenkilöitä vastaamaan kilpailun järjestämisestä. Palkintotuomareita voidaan vaihtaa kesken kilpailun, muttei 
kesken luokan. Palkintotuomarit voivat osallistua kilpailuun, jossa arvostelevat, mutta eivät sellaiseen luokkaan, 
jossa itse arvostelevat. Vastaava ylituomari pysyy samana koko kilpailun ajan, eikä voi ottaa osaa kilpailuun. 
Kilpailun järjestäjä suunnittelee tarvittavan tuomarikokoonpanon (16.9.2015). 
 
Luvat  
Kilpailun järjestäjän tulee tehdä tarvittavat ilmoitukset ja lupa-anomukset. Kilpailun järjestäjän on tiedotettava 
kilpailupaikalla lähimmän päivystysvuorossa olevan eläinlääkärin yhteystiedot.  
 
Tiedotus  
Kilpailun järjestäjä voi tiedottaa kilpailusta säännöissä määrätyn menettelyn lisäksi haluamallaan tavalla.  
 
1.5 Kilpailuoikeus  
Kilpailuoikeuden ohjaaja saa täyttäessään jäsenyysvaatimuksen.  
 
1.6 Koiramäärät  
 
Maksimikoiramäärä, jonka tuomari voi arvostella päivässä, on 40 (16.9.2015). Arvostelun aikataulusta ja 
arvosteltavasta koiramäärästä tulee sopia ylituomarin kanssa ennakkoon. Kilpailu voidaan peruuttaa jos siihen 
ilmoittautuu vähemmän kuin kuusi (6) koiraa.  
Koiramäärärajoitus ei koske mestaruus-, arvo- tai erikoiskilpailuja  
 
1.7 Sijoitukset  
 
Tulokseksi lasketaan arvostelevien tuomareiden antamien pisteiden keskiarvo. Mikäli ensimmäisen sijan pisteet 
menevät tasan, järjestys määräytyy kaikkien tuomareiden taiteellisen vaikutelman pisteiden keskiarvosta. Jos 
pisteet ovat edelleen tasan, järjestys määräytyy vastaavan tuomarin kokonaispisteistä, ja jos pisteet ovat 
edelleen tasan, järjestys määräytyy vastaavan tuomarin taiteellisen vaikutelman pisteistä. Jos tämänkin jälkeen 
pisteet ovat tasan, esitykset uusitaan. Uusintasuoritukset eivät vaikuta kilpailukirjaan merkittäviin pisteisiin. 
Ohjaaja saa osallistua samalla koiralla vain kerran per laji (yksi esitys). Muissa sijoituksissa tasapistetilanteessa 
sijoitus on jaettu.  
 
1.8 Arvostelukehä  
 
Suorakaiteen muotoisen kehän lyhimmän sivun tulee olla pituudeltaan vähintään 10 metriä. Kehä voi olla myös 
pyöreä tai soikea, jolloin lyhimmän halkaisijan on oltava vähintään 12 metriä. Kehän pinta pitää olla tasainen, 
eikä se saa olla liukas. Kehä ei saa olla korokkeella niin, että siitä on putoamismahdollisuus. Kehä on rajattava 
selkeästi, maahan asetettu rajaus ei ole riittävä. Suositellaan että käytössä olisi lämmittelyalue.  
 
 
 



1.9 Kilpailutarvikkeet ja välineet  
 
Lomakkeet ja kirjat  
- Esitäytetty arvostelulomake jokaiselle tuomarille jokaisesta kilpailuun osallistuvasta koirasta  
- Muutama tyhjä arvostelulomake jokaiseen kilpailuluokkaan  
- Esitäytetty koepöytäkirja ja koepöytäkirjan jatkokappaleita  
- Kilpailukirjoja  
- Sääntökirjoja  
 
Palkintotarvikkeet  
Kunniamaininta ja koiratanssisertifikaattiruusukkeita  
 


