
Valintakriteerit KuRan joukkueeseen
Rally-tokon SM-kilpailut 20.-21.8.2022, Ylöjärvi

Kuopion Rallykoirat lähettää vuoden 2022 rally-tokon SM-kilpailuihin yhden
joukkueen. Kaikkien joukkueeseen hakevien tulee täyttää yleisen rally-tokon
SM-kilpailuiden valintakriteerit.

Tarkat kriteerit löytyvät täältä:
http://www.virkku.net/files/avoimet_sm_j%E4rjest%E4misohjeet/SPKL_Liite_1_Rally-
tokon_SM-j%E4rjest%E4misohje_VALINTAKRITEERIT_2019.pdf

Ehdot
● Koiran tulee olla puhdasrotuinen ja Suomen Kennelliiton rekisterissä.
● Koiran ohjaajan tulee olla Suomen kansalainen tai vakituisesti Suomessa

asuva henkilö.
● Koiran ohjaajan on oltava Kuopion Rallykoirien jäsen. Jäsenyyden on oltava

ollut voimassa vähintään yksi (1) viikko ennen joukkueeseen hakemista.
● Joukkueeseen hakeva koirakko sitoutuu (valituksi tullessaan) treenaamaan

joukkueensa kanssa tavoitteellisesti SM-kisoihin.
● Koiralla tulee olla vähintään yksi (1), mutta korkeintaan kaksi (2) hyväksyttyä

tulosta siitä kisaluokasta, johon joukkuepaikkaa haetaan.
● Mestariluokan koiralla tulee olla vähintään neljä (4) tulosta mestariluokasta.

Mestariluokan koiran tulee päästä mestariluokan yksilökarsinnasta läpi
päästäkseen joukkueeseen.

● Joukkueeseen valittu koirakko sitoutuu säilyttämään kilpailuoikeutensa
SM-kisoihin asti.

● Valituksi tultuaan koirakon koiraa tai ohjaajaa ei voi vaihtaa, esteen sattuessa
joukkueen varakoirakko korvaa kyseisen koirakon.

● Joukkuepaikan vastaanottanut koirakko sitoutuu osallistumaan SM-kisoihin
KuRan joukkueessa.
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Valintaperusteet
● Ensisijaisesti Kuopion Rallykoirat pyrkii lähettämään kisoihin täyden

joukkueen: kolme (3) alempien luokkien (alo ja avo) koirakkoa ja kaksi (2)
ylempien luokkien (voi ja mes) koirakkoa. Tämän lisäksi joukkueeseen
voidaan valita kaksi varakoirakkoa, yksi alempiin luokkiin ja yksi ylempiin
luokkiin.

● Ensisijaisesti joukkueeseen otetaan yksi koira yhden ohjaajan kanssa. Tämä
tarkoittaa sitä, että kahden koiran ohjaajan tulee nimetä, kummalla koirallaan
ensisijaisesti hakee joukkueeseen. Mikäli joukkue ei tule täyteen, voi sama
ohjaaja osallistua kahdella koiralla. Lisäksi saman ohjaajan toinen koira voi
ilmoittautua varakoiraksi joukkueeseen.

● Voittaja- ja mestariluokan koirakoiden pistemäärien ollessa tasaiset
voittajaluokan koirakko menee valinnassa etusijalle, jotta mahdollistetaan
mahdollisimman monen koirakon pääsy kisaamaan.

● Alokas- ja avoimen luokan koirakoiden pistemäärien ollessa tasaiset avoimen
luokan koirakko menee valinnassa etusijalle, koska SM-kisoissa joukkueiden
pistemäärien ollessa tasan avoimen luokan tulos on arvokkaampi.

● Mikäli kaksi koirakkoa ovat tasapisteissä samassa luokassa, edeltävän luokan
paras tulos ratkaisee. Jos tasapisteisillä koirakoilla ei ole olemassa alemman
luokan tuloksia (alo), se koirakko joka on kisannut luokassaan useamman
kerran vie paikan. Mikäli tämänkin jälkeen kaksi koirakko ovat tasatuloksessa
arpa ratkaiseen joukkuepaikan saavan koirakon.

Hakuohjeet
● Haku joukkueeseen tapahtuu sähköpostilla osoitteeseen

rallykoirat@kuopionrallykoirat.fi
● Hakuaika on 20.6.-3.7.2022. Hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei

huomioida.
● Joukkuevalinta tehdään kokonaisuudessaan hakuajan päättymisen jälkeen,

jolloin kaikille joukkueeseen hakeneille ilmoitetaan valitun joukkueen
kokoonpano (viikolla 27).

● Hakemus tulee otsikoida “Hakemus KuRan SM-joukkueeseen”
● Hakemuksessa tulee selvästi käydä ilmi seuraavat asiat:

○ koiran omistaja
○ koiran ohjaaja (nimi, puhelinnumero, sähköposti)
○ milloin ohjaaja on liittynyt KuRaan (hyväksymispäivämäärä)
○ koiran virallinen nimi
○ koiran rotu
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○ koiran kilpailuluokka
○ koiran kilpailutulos/-tulokset luokassa, johon joukkuepaikkaa haetaan
○ alemman luokan paras tulos (avo, voi ja mes koirakoilta)
○ jos sama ohjaaja hakee joukkueeseen kahdella koiralla, on ilmoitettava

kumpi koira hakee joukkuepaikkaa ensisijaisesti
○ ilmoita hakemuksessa selkeästi, mikäli et halua ottaa tarjottaessa

mahdollista varakoirakon paikkaa vastaan
○ linkki koiran kilpailutuloksiin jalostustietojärjestelmässä
○ mikäli kaikki koiran tulokset eivät näy vielä jalostustietojärjestelmässä,

laita kuva kilpailukirjasta liitteeksi


