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SM-KOIRAUINNIN SÄÄNNÖT JA TEHTÄVÄKUVAUS 
© JÄRJESTÄJÄ PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN SÄÄNTÖMUUTOKSIIN. 

 
 

Järjestävä yhdistys pidättää itsellään oikeuden rajoittaa osallistuvien 
koirakoiden määrää tarvittaessa.  

  

Koirien osallistumisoikeus luokkaan määräytyy koiran painon mukaan. Mikäli 
koiran paino ei edellytä osallistumista ilmoitettuun kilpailuluokkaan, sen 

suoritus huomioidaan kilpailupäivän painon oikeuttamassa luokassa, arvotusta 
lähtöjärjestyksestä huolimatta. 

 
Uinti suoritetaan yksittäin, erä kerrallaan. 

 
Sama ohjaaja saa osallistua kilpailuun useammalla koiralla koejärjestelyjen 

niin salliessa. Koiranohjaaja ei saa käyttää koiran kutsumiseen pilliä. 
 

Osallistuvan koiran tulee olla terve, tunnistusmerkitty ja rokotettu Suomen 
Kennelliitto ry:n määräysten mukaisesti. Myös monirotuinen koira saa 

osallistua. Juoksuaikainen narttu ei saa osallistua. 
 

Tuomari voi sulkea aggressiivisen / haluttoman / selvästi hallitsemattoman 

koiran kokeesta. 
 

Kilpailijat osallistuvat kokeeseen omalla vastuulla (järjestävällä yhdistyksellä ei 
ole vakuutusta vahinkojen varalle). 

 
SM-KILPAILU: 

 
SM-KILPAILUUN OSALLISTUVIEN KOIRIEN VÄLIERIEN LUOKAT:   

* MINI (KOIRAN PAINO ≤ 15 KG) 
* MIDI (KOIRAN PAINO ≤ 25 KG) 

* MAXI (KOIRAN PAINO ≤ 50 KG) 
* JÄTTI (KOIRAN PAINO > 50 KG) 

 
Kunkin painoluokan alkuerien (2 x 50 m) kolme nopeinta koiraa pääsee 

välieriin (1 x 50 m) ja välierien neljä parasta pääsee SM-finaaliin (1 x 50-70 

m). 
 

 
SÄÄNNÖT:  

 
Liike (ajanotto) alkaa tuomarin pillin vihellyksestä ja loppuu tuomarin 

ilmoitukseen, kun koira on ylittänyt maalilinjan. Maalilinjan ohituksesta lisätään 
koiran loppuaikaan sakkosekunteja. Ajanotto suoritetaan samanaikaisesti 

kahdella kellolla. 
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Ohjaaja saa kutsua / kannustaa koiraa, mutta pillin käyttö ja esineiden 
heittäminen veteen on kiellettyä. Koiran saa palkita sen ylitettyä 

maalilinjan. 

 
Koiralla saa olla oma tai kisa-avustaja veneessä, molemmilla on oikeus 

tarvittaessa avustaa koira veteen. Jos koira avustetaan veteen (=koiraan 
kosketaan ajanoton käynnistyttyä tuomarin annettua lähtömerkin), lisätään ko. 

uintierän loppuaikaan sakkosekunteja (10 sek.) soutajan / venetuomarin 
ilmoituksesta. Veneeseen ei saa ottaa makupaloja tai leluja. Mikäli koiralla 

käytetään pelastusliivejä uintisuorituksessa, lisätään sen loppuaikaan  
sakkosekunteja (2 sek.). 

 
Tuomarilla on oikeus keskeyttää koiran suoritus vaaran uhatessa tai muutoin 

katsoessaan sen tarpeelliseksi. 
 

Rannan turva-alueelle saa tuoda ainoastaan suorittavan koiran.  
 

 

 
KOIRAUINNIN SM-JOUKKUEKILPAILU 
 

Joukkuekilpailu käydään koirauinnin SM-yksilökilpailuihin osallistuvien koirien 
kesken. Koirien painoluokilla ei ole merkitystä joukkuekilpailussa. 

 
Joukkueet nimetään ja ilmoitetaan järjestäjälle kilpailutoimistoon 

kilpailupäivänä klo 09:00 mennessä, mutta ilmoittautumismaksu tulee olla 
maksettuna yksilökilpailun ilmoittautumisajan puitteissa ja tieto 

osallistumisesta myös joukkuekilpailuun tulee olla asianmukaisesti ilmoitettuna 
ilmoittautumislomakkeella.  

 
Joukkue käsittää kolme (3) ennalta nimettyä koiraa, joista kunkin nopein 

yksilökilpailun alkuerän 50 metrin uintiaika lasketaan mukaan joukkueen 
kokonaisaikaan. 

 

Joukkue nimeää alkuerien jälkeen ankkuriosuudelle koiran, joka ui 50 metrin 
lisämatkan yksilökilpailun tulosten ratkettua.  

 
Joukkueiden välisen paremmuuden ratkaisee kunkin joukkueen yhteisaika. 

Yhteisaikojen mennessä tasan ratkaisee joukkueiden paremmuuden joukkueen 
ankkurina uineen koiran ankkuriosuuden uintiaika. 

 
 

SÄÄNNÖT:  
 

Liike (ajanotto) alkaa tuomarin pillin vihellyksestä ja loppuu tuomarin 
ilmoitukseen, kun koira on ylittänyt maalilinjan. Ajanotto suoritetaan 

samanaikaisesti kahdella kellolla. 
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uintierän loppuaikaan sakkosekunteja (10 sek.) soutajan / venetuomarin 
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käytetään pelastusliivejä uintisuorituksessa, lisätään sen loppuaikaan 
sakkosekunteja (2 sek.). 

 
 


