
Valjakkourheilun kansalliset säännöt 

Luku 1 :Yleiset säännöt  
 
Kilpailuissa noudatetaan aina IFSS:n sääntöjä, joihin nähden nämä  
Kansalliset säännöt ovat lisäsääntöjä.  Kansalliset säännöt ovat voimassa kansallisissa kilpailuissa, 
mikäli kilpailukutsussa on siitä ilmoitettu. 
IFSS:n säännöt ovat voimassa soveltuvin osin niin pitkälle kuin mahdollista. 
Näissä säännöissä Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry:stä käytetään lyhennettä VUL 

1.1 KILPAILUOIKEUS 
1.1.1 Suomalaisella osanottajalla on oltava valjakkourheilukilpailuissa voimassa oleva 
kilpailulisenssi. 
1.1.1.1 Koirajuoksu- ja harrastussarjoissa kilpailulisenssi ei ole pakollinen, mutta kilpailijalla tulee 
olla vakuutus, jonka kilpailun järjestäjä hankkii ns. kertalisenssillä, ellei kilpailijalla ole 
osoitettavissa muutoin kattavaa vakuutusturvaa. 
1.1.2 Kilpailulisenssin myöntäminen edellyttää jonkin VUL:n jäsenseuran jäsenyyttä. 
1.1.2.1 Kilpailijan on edustettava kilpailuissa samaa jäsenseuraa koko lisenssivuoden. 
1.1.3 Ulkomaalaista osanottajaa koskevat samat lisenssisäännöt kuin osanottajan omassa 
kotimaassa. 
1.1.3.1 Vakituisesti Suomessa asuvaa ja suomalaista jäsenseuraa edustavaa ulkomaalaista 
koskevat samat säännöt kuin suomalaisia kilpailijoita (katso § 1.1.1) 

1.2 ANTIDOPING 
1.2.1 VUL on sitoutunut noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n ja WADA:n 
hyväksymää Maailman antidopingsäännöstöä (WADC). Suomessa urheilijoiden dopingvalvonnasta 
vastaa ADT ry. ADT:n Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa – luettelo päivitetään 
internetsivuilla http://www.antidoping.fi/ uusien markkinoille tulevien lääkevalmisteiden osalta. 
1.2.2 Kansallisissa kilpailuissa ADT ei vaadi erivapautta koskevaa lupaa tai ilmoitusta VUL:n 
urheilijoilta. ADT tarkistaa tarvittaessa jälkikäteen, että urheilijalla on dopingaineeksi luokiteltavan 
aineen käyttöön hyväksyttävä peruste, kuten esim. lääkärin määräys (ADT 1.5.2005). Lisäksi VUL 
on sitoutunut noudattamaan  IFSS:n koirien antidoping määräyksiä ja ohjeita, jotka on luettavissa 
IFFS:n nettisivuilla www.sleddogsport.net   
1.2.3 Alkoholin käyttö valjakkourheilukilpailuissa kilpailusuorituksen aikana on kielletty. 
1.2.3.1 Promilleraja on 0,3 ‰ 
1.2.3.2 Alkoholi tutkitaan hengitysilmasta  
1.2.3.3 Valvonnan suorittaa kilpailun järjestäjä. 
1.2.3.4 Mikäli kilpailijan antama näyte ylittää em. promillerajan tai kilpailija kieltäytyy antamasta 
näytettä, hänet suljetaan pois kilpailusta tai suoritus hylätään. 

1.3 KILPAILUJEN ANOMINEN 
1.3.1 Kevätkauden (ennen juhannusta) sulanmaan kilpailut ja talvikauden kilpailut on anottava 
31.7. mennessä. Syyskauden (juhannuksen jälkeen) sulanmaan kilpailut on anottava 31.3.ennen 
seuraavaa kilpailukautta. Anomus on lähetettävä VUL:lle. Liiton hallitus hyväksyy kokouksessaan 
kilpailun järjestäjän ja kilpailun sekä kilpailuhakemuksessa mahdollisesti haetut lisäsäännöt. 
1.3.2 Kilpailuanomuksessa tulee olla paikka, aika, kilpailujen laatu, sarjat, luokat, reittipituudet, 

http://www.antidoping.fi/
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ilmoittautuminen, osanottomaksut, tilinumero, tiedustelut, järjestävän seuran yhteystiedot ja 
mahdolliset varapaikat ja/tai päivät. 
1.3.3 Anomuksessa on ilmoitettava käytettävät säännöt tai sääntöihin haettavat 
muutosehdotukset. 
1.3.4 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. 

1.4 CUP-KILPAILUT 
1.4.1 Kilpailun järjestäjä päättää CUP-kilpailun pisteiden jaosta ja ilmoittaa siitä kilpailukutsussa. 

1.5 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 
1.5.1 VUL toimittaa kilpailun järjestäjälle tarvittavan määrän SM-mitaleja. Mitalit kilpailun 
järjestäjän on tilattava VUL:n kilpailujen järjestämisohjeen mukaisesti. 
1.5.2 Valjakkourheilun SM-kilpailut ovat avoimia Suomen kansalaisille, sekä Suomessa vakituisesti 
asuville henkilöille, jotka ovat olleet kirjoilla Suomessa vähintään kaksi vuotta. 
1.5.2.1 Vain VUL jäsenseuran jäsenet voivat osallistua SM-kilpailuihin. 
1.5.2.2 Kilpailijat, jotka eivät täytä § 1.5.2 ehtoja, eivät voi kilpailla SM-arvosta ja – mitaleista, 
mutta voivat kilpailla SM-kilpailun ulkopuolella ja tulla muuten palkituiksi (katso sääntö § 1). 
1.5.2.3 Viestin SM-mitalit jaetaan vain seurajoukkueiden kesken. 
1.5.3  Suomenmestaruusmitalit jaetaan, mikäli yleisen luokan ensimmäisessä lähdössä on 
vähintään viisi (5) osallistujaa. 
1.5.4  Ajajien kokous on pakollinen kaikille virallisissa SM-luokissa kilpaileville. 
1.5.5 Ylimääräisiä sarjoja voidaan järjestää SM-kilpailujen yhteydessä, mutta niillä ei ole SM-arvoa. 
1.5.6 VUL nimittää SM-kilpailujen ylituomarin. 
 
1.6. RANGAISTUKSET 
1.6.1. Aggressiivisesti kilpailussa käyttäytyvä koira pitää aina hylätä kyseisestä kilpailusta ja 
tuomariraporttiin tulee kirjoittaa aggressiivisesti käyttäytyneen koiran nimi ja sirunumero. 
Aggressiivisesti kilpailussa tai kilpailupaikalla käyttäytyvälle koiralle langetetaan 3 vuorokauden 
kilpailukielto. Mikäli koira saa kolme hylkäystä aggressiivisesta käyttäytymisestä kilpailuissa, saa se 
automaattisesti vuoden kilpailukiellon. Kilpailukielto koskee kaikkia valjakkourheilun lajeja.  
1.6.2.Vakavissa tapauksissa ilmoitetaan tapauksesta IFSS:n kurinpitomenettelyyn IFSS:n 
kurinpitosääntöjen mukaan. 
 
1.7  Kilpailutuomarin tulee toimittaa VUL:lle seitsemän (7) päivän sisällä kilpailun päättymisestä: 
1.7.1 Ylituomarin raportti, jossa mainitaan kilpailijoille annetut varoitukset. 
 

 

Luku 2: Valjakkoajon erityssäännöt  

2.1 LUOKAT 
2.1.1 LASTENLUOKKA YHDEKSÄN (9) VUOTIAISIIN ASTI 
2.1.1.1 IFSS:n säännöt voimassa soveltuvin osin niin pitkälle kuin mahdollista. 



2.1.1.2 Ura pitää tehdä niin, että valjakko on näkyvissä koko matkan. 
2.1.1.3 Avustaja voi seurata valjakkoa. 
2.1.1.4 Sopiva uran pituus voi olla 100-700 metriä, riippuen järjestäjän mahdollisuuksista. 
2.1.1.5 Toimitsijoita pitää olla uralla säännöllisin välein. 
2.1.1.6 Valjakon koko: yksi (1) koira tai kaksi (2) koiraa, jos uralla on avustajia. 
2.1.1.7 Päätä suojaava hyväksytty kypärä on pakollinen 

2.1.2 JUNIORILUOKKA KYMMENESTÄ (10) KOLMEENTOISTA (13) VUOTIAAT 
Kilpailijan ikä on sama koko kauden ajan ja se on ikä, jonka kilpailija täyttää kilpailukaudella 31.12. 
mennessä. 
2.1.2.1 Valjakon koko korkeintaan kolme (3) koiraa. 
2.1.2.2 Päätä suojaava hyväksytty kypärä on pakollinen, 

2.1.3 HARRASTUSLUOKKA 
2.1.3.1 Kilpailun järjestäjä päättää sopivan uran pituuden ja valjakon koon, joka on maksimissaan 
NELJÄ koiraa. 
 
2.1.4 VALJAKKOAJON Sp1 -luokka  
Luokassa noudatetaan valjakkoajon kilpailusääntöjä lukuun ottamatta seuraavia erityissääntöjä ja 
varusteita 
2.1.4.1 Valjakkoajon Sp1-luokka koostuu vähintään 16 vuotta täyttäneestä kilpailijasta ja yhdestä 
koirasta. 
2.1.4.2 Junioriluokka 10-13 vuotta, nuorten luokka 14-16, 16-vuotias voi halutessaan osallistua 
aikuisten luokkaan. 
2.1.4.3 Kilpailumatka 3-6 km, junioriluokassa enintään 3km. 
2.1.4.4 Rekenä käytetään metallirunkoista potkukelkkaa varustettuna muovijalaksilla. 
2.1.4.5 Potkukelkka tulee varustaa riittävän tehokkaalla jarrulla ja/tai jarrumatolla. 
2.1.4.6 Potkukelkassa ei saa olla koiralle vaarallisia teräviä ulokkeita tai osia. 
2.1.4.7 Täyteen mittaan venytetyn vetonarun täytyy olla vähintään 2,5 m ja enintään 3,5 m. 
2.1.4.8 Vetonaru tulee kiinnittää potkukelkkaan. 
2.1.4.9 Jos koira loukkaantuu tai kieltäytyy jatkamasta matkaa, kilpailijan on keskeytettävä kilpailu. 

2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 
2.2.1 SM-kilpailut järjestetään kaksi tai kolmipäiväisinä kilpailuina. 
2.2.2 Suomenmestaruusluokaksi voidaan erottaa rekisteröidyillä arktisilla valjakoilla ajavien RNB-
luokka. Suomenmestaruus mitalit jaetaan RNB-luokan osallistujille, jos sekä yleisen luokan, että 
RNB-luokan osallistujia on molempia vähintään viisi (5) ensimmäisessä lähdössä. Muissa 
tapauksissa RNB-luokat yhdistetään yleiseen luokkaan. Mikäli RNB1 ja RNB2 luokkiin osallistuvia 
on vähintään viisi (5) kumpaakin, myös ko. luokat voidaan erottaa. 
 

2.2.3 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 
SPRINTTI 
4-koiran luokka, juniorit 
4-koiran luokka 
6-koiran luokka 
8-koiran luokka 
10-koiran luokka tai avoin luokka 



KESKIPITKÄT MATKAT 
Rajoitettu 4-koiran luokka (minimi koiramäärä kolme (3) koiraa) 
Rajoitettu luokka 
Avoin luokka 
 
PITKÄT MATKAT 
Rajoitettu luokka 
Avoin luokka 

 

Luku 3: Koirahiihdon ja Pulkkahiihdon erityissäännöt  

 3.1 LUOKAT JA MATKAT 
 
3.1.1 Koirat jaetaan eri sarjoissa A- ja B-luokkaan, ellei toisin mainita. 
3.1.1.1 A-luokka on avoin kaikille koirille, ja siinä noudatetaan IFSS:n sääntöjä ellei 
kansallisissa säännöissä toisin mainita. 
3.1.1.2 B-luokka on avoin kaikille roduille lukuun ottamatta saksanseisojia, pointtereita ja 
rekisteröimättömiä koiria. 

 
3.1.2 Pulkkahiihto: 

Luokka Lyhenne Minimimatka Koiramäärä Muuta 

Juniorit 13-16 v.  PMJ + PWJ 
13-16 

2 km  1 koira Tytöt ja pojat sekä kaikki 

 koirarodut samassa luokassa. 

Nuoret Naiset / 
Miehet A/B  

PWJ/PMJ 
A/B 

5 km 1 koira  

Naiset A/B PW1 A/B 5 km 1 koira  

Naiset A/B PW1-4 
A/B 

15 km 1-4 koiraa  

Miehet A/B PM1 A/B 10 km 1 koira  

Miehet A/B PM1-4 
A/B 

20 km 1-4 koiraa  

Veteraani Naiset / 
Miehet A/B. 

PWV/PMV 
A/B 

5 km 1 koira  

 
3.1.3 Yhdistetty: 

Luokka Lyhenne Minimimatka 

Nuoret Naiset / Miehet A/B  CWJ/CMJ A/B 2 x 3 km  

Naiset / Miehet A/B CW/CM A/B 2 x 5 km 

Veteraanit Naiset / Miehet 
A/B  

CWV/CMV A/B 2 x 3 km  



3.1.4 Koirahiihto: 

Luokka Lyhenne Minimimatka Koiramäärä Muuta 

Lapset alle 12 v.   100 m 1 koira Tytöt ja pojat sekä kaikki koirarodut 
samassa luokassa. Valjakon 
 on oltava näkyvissä koko 
 matkan ja sitä saa avustaa 
 uralla. Päätä suojaava kypärä on 

pakollinen. 

Juniorit 13-16 v. SMJ + SWJ 
13-16 
 

2 km 1 koira Tytöt ja pojat sekä kaikki 

koirarodut samassa luokassa. 

Nuoret Naiset / 
Miehet A/B  

SWJ/SMJ 
A/B 

5 km 1 koira  

Naiset A SW1 A 10 km  1 koira  

Naiset B SW1 B 5 km   

Naiset/Miehet A/B SW1-
2/SM1-2 
A/B 

18 km  2 koiraa  

Miehet A/B SM1 A/B 10 km 1 koira  

Veteraanit Naiset / 
Miehet A/B  

SWV/SMV 
A/B 

5 km 1 koira  

Harrastusluokka  5 km  1 koira Avoin kaikille hiihtäjän 
 sukupuoleen ja ikään tai  
koiran rotuun katsomatta. 
Ensisijaisesti harrastelijoille, 
 lajiin tutustuville sekä hyvin 

 nuorille tai vanhoille koirille. 

Viesti A  R A 3 x 5 km 1 
koira/osuus 

Sekaviesti miehet ja naiset,  
3 osuutta. 

Viesti B R B 3 x 5 km 1 
koira/osuus 

Sekaviesti miehet ja naiset, 
 3 osuutta. 

3.1.5 Yhden ja kahden koiran pulkkahiihto- ja koirahiihtoluokissa tuloksiin kirjataan myös 
rekisteröityjen koirien rekisterinumero ja virallinen nimi, mikäli koiralla sellaiset ovat ja 
kilpailija ne ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa. 

3.2 VARUSTEET 
3.2.1 Yhden koiran (1) valjakossa koiran paino pyöristetään matematiikan sääntöjen mukaan 
lähimpään kiloon (kerrottuna) x 0,7 (A-koirat) tai 0,5 (B-koirat). Varusteiden yhteenlaskettu 
paino pyöristetään ylöspäin lähimpään puoleen kiloon. Varusteiden yhteenlaskettu 
maksimipaino on 25 kg. 
3.2.2 Kahden koiran (2) valjakossa koirien yhteispaino pyöristetään matematiikan sääntöjen 
mukaan lähimpään kiloon (kerrottuna) x 0,7 (A-koirat) tai 0,5 (B-koirat). Varusteiden 
yhteenlaskettu paino pyöristetään ylöspäin lähimpään puoleen kiloon. Varusteiden 
yhteenlaskettu maksimipaino on 45 kg. 
3.2.3 Kolmen koiran (3) valjakossa koirien yhteispaino pyöristetään matematiikan sääntöjen 



mukaan lähimpään kiloon (kerrottuna) x 0,6. Varusteiden yhteenlaskettu paino pyöristettynä 
ylöspäin lähimpään puoleen kiloon. Varusteiden yhteenlaskettu maksimipaino on 60 kg. 
3.2.4 Neljän koiran (4) valjakossa koirien yhteispaino pyöristettynä matematiikan sääntöjen 
mukaan lähimpään kiloon (kerrottuna) x 0,5. Varusteiden yhteenlaskettu paino pyöristettynä 
ylöspäin lähimpään puoleen kiloon. Varusteiden yhteenlaskettu maksimipaino on 70 kg. 
3.2.5 Mikäli järjestetään vain yksi luokka (A ja B koirat samassa) määräytyy pulkan paino em. 
kohdissa (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ja 3.2.4) määritellyllä tavalla koiran luokkajaon mukaan. 

3.3 LÄMPÖTILA 
3.3.1 Lämpötilan mittauspaikat ovat maalialue ja oletettavasti radan kylmin paikka. 
Lämpömittari sijoitetaan varjoisaan paikkaan metrin (1 m) korkeudelle maanpinnasta. 
3.3.2 Minimilämpötiloja tulee tarkkailla koko kilpailun ajan. 
3.3.3 Järjestelyorganisaation ja kilpailun ylituomarin tulee ottaa huomioon seuraavat seikat 
päätettäessä kilpailun järjestämisestä: 
3.3.3.1 Jos lämpötila korkeampi kuin –17◦C kilpailu järjestetään normaalisti. 
3.3.1.2 Jos lämpötila on –17 °tai kylmempää, on kilpailu peruttava tai lähtöajankohtaa 
siirrettävä, mikäli odotettavissa on sään lauhtumista. Ratkaisut asiasta tekee ylituomari 
yhdessä kisaorganisaation kanssa 
 

3.4 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 
3.4.1 Seuraavilla luokilla on SM-arvo: 

Pulkkahiihto 
 
Nuoret Naiset A/B  (PWJ A/B) 
Nuoret Miehet A/B (PMJ A/B) 
Naiset A/B, 1 koira (PW1 A/B) 
Naiset A/B, 1-4 koiraa (PW1-4 A/B) 
Miehet A/B, 1 koira (PM1 A/B) 
Miehet A/B, 1-4 koiraa (PM1-4 A/B) 
Veteraani Naiset A/B (PWV A/B) 
Veteraani Miehet A/B (PMV A/B) 
 

 

Yhdistetty 
Nuoret Naiset A/B (CWJ A/B) 
Nuoret Miehet A/B (CMJ A/B) 
Naiset A/B (CW A/B) 
Miehet A/B (CM A/B) 
Veteraani Naiset A/B (CWV A/B) 
Veteraani Miehet A/B (CMV A/B) 

Koirahiihto 
Nuoret Naiset A/B (SWJ A/B) 



Nuoret Miehet A/B (SMJ A/B) 
Naiset A/B (SW1 A/B) 
Miehet A/B (SM1 A/B) 
Naiset A/B, 1-2 koiraa (SW1-2 A/B)  
Miehet A/B, 1-2 koiraa (SM1-2 A/B) 
Veteraani Naiset A/B (SWV A/B) 
Veteraani Miehet A/B (SMV A/B)  
 
Viestit (sekaviesti miehet ja naiset) 
A (R A) 
B (R B) 

 
3.4.2. SM-kelpoisuuden saavuttamiseksi voidaan ylituomarin päätöksellä naisten ja miesten 
sarjoja yhdistää. Jos jossain luokassa on riittävästi osallistujia, siihen ei yhdistetä toista 
luokkaa. Jos kahdessa luokassa ei kummassakaan ole riittävästi osallistujia, nämä voidaan 
yhdistää (ei kuitenkaan A ja B koiria). Ensisijaisesti yhdistetään samaa sukupuolta olevat Eliitti 
ja veteraanit, jos matka on sama.  

  

Luku 4: Sulanmaan kilpailujen erityssäännöt  

4.1 LUOKAT 
4.1.1 Yhden kärryluokka, jossa naiset ja miehet kilpailevat samassa sarjassa. 
4.1.2 Koirapyöräily- ja yhden ja kahden koiran kärryajoluokissa tuloksiin kirjataan myös 
rekisteröityjen koirien rekisterinumero ja virallinen nimi, mikäli koiralla sellaiset ovat ja kilpailija ne 
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa. 

4.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 
4.2.1 SM-kelpoisuuden saavuttamiseksi voidaan ylituomarin päätöksellä koirapyöräilyn, 
koirajuoksun luokkia yhdistää yhdistämällä miehet ja naiset samaan luokkaan. 
4.2.2 Seuraavilla luokilla on SM-arvot: 
koirajuoksu, juniorit. naiset / miehet 
koirajuoksu, naiset / miehet 
koirajuoksu, naiset / miehet veteraanit 
yhden koiran pyöräilyluokka, naiset / miehet 
yhden koiran kärryluokka, juniorit 
yhden koiran kärryluokka 
kahden koiran kärryluokka 
neljän koiran kärryluokka, juniorit 
neljän, kuuden ja kahdeksan koiran kärryluokat 

 

Luku 5: Kilpailutuomarikoulutus ja -kelpoisuus  



5.1 Kansalliset kilpailutuomarioikeudet myöntää liiton hallitus. 
5.1.1 Tuomarioikeudet voidaan tarvittaessa rajoittaa määrättyihin kilpailulajeihin. 
5.2 Tuomarioikeuksien saamiseksi tulee: 
5.2.1 Osallistua tuomarikoulutukseen, jonka pitää IFSS:n hyväksymä kansainvälinen 
kilpailutuomari. 
5.2.2 suorittaa kurssin jälkeen kirjallinen tuomarikoe. 
5.2.3 toimia vähintään kaksi kertaa kilpailutuomarin alaisena harjoittelevana tuomarina liiton 
virallisessa kilpailussa. Saadakseen oikeudet kaikkiin lajeihin, pitää harjoittelu olla tehty 
valjakkourheilun kaikissa lajeissa (valjakkoajossa, hiihdossa ja sulanmaan lajeissa). 
5.3 Tuomarikelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi kilpailulajien tuntemus, joka on osoitettu joko 
osallistumalla kilpailuihin tai hankkimalla muulla liiton hallituksen hyväksymällä tavalla riittävä 
käytännön kokemus valjakkourheilulajeista. 
5.4 Tuomarioikeuksien säilyttämiseksi tulee: 
5.4.1 toimia kilpailutuomarina liiton virallisissa kilpailuissa vähintään joka toinen vuosi. 
5.4.2 osallistua joka toinen vuosi sääntöjen päivityskurssille. 

Luokkalyhenteet  

Lyhenne Luokka 

SpU avoimen luokan sprintti 

Sp10 10-koiran sprintti 

Sp8 8-koiran sprintti 

Sp6 6-koiran sprintti 

Sp4 4-koiran sprintti 

Sp4J 4-koiran sprintti nuorten luokka 

Sp2 2-koiran sprintti, välineenä reki 

Sp2J 2-koiran sprintti nuorten luokka, välineenä reki 

Sp1 1-koiran sprintti välineenä metallirunkoinen potkukelkka 

MD6 6-koiran keskipitkä (aiemmin rajoitettu luokka keskipitkä) 

MD12 12-koiran keskipitkä (aiemmin avoin luokka keskipitkä) 

LD8 8-koiran pitkä matka (aiemmin pitkä matka rajoitettu luokka) 

LDU avoin pitkä matka 



SW1/SM1 koirahiihto naiset/miehet 

SW1-2/SM1-2 koirahiihto naiset/miehet 

SMJ+SWJ 13-16 Koirahiihto pojat ja tytöt 13-16 v. 

SWJ/SMJ koirahiihto nuoret naiset/miehet 

SWV/SMV koirahiihto veteraanit naiset/miehet 

PM1/PW1 yhden koira pulkkahiihto miehet/naiset 

PMJ+PWJ 13-16 Yhden koiran pulkkahiihto pojat ja tytöt 13-16 v. 

PMJ/PWJ yhden koira pulkkahiihto nuoret miehet/naiset 

PMV/PWV Yhden koiran pulkkahiihto veteraani miehet/naiset 

PW1-4/PM1-4 Yhden-neljän koiran pulkkahiihto naiset/miehet 

CM / CW Yhdistetty naiset / miehet 

CMJ / CWJ Yhdistetty nuoret naiset/ miehet 

CMV/CWV Yhdistetty veteraani naiset/miehet 

DCM /DCW canicross miehet / naiset = koirajuoksu 

DCMJ /DCWJ canicross miehet / naiset = koirajuoksu nuoret 

DCMV/DCWV Koirajuoksu veteraani miehet/naiset 

DBM / DBW bikejöring= koirapyöräily miehet / naiset 

DBMV/DBWV Koirapyöräily veteraani miehet/naiset 

DS1 (1-dog 

scooter ) 
1-koiran kärryluokka 

DS1J 1-koiran kärryluokka juniorit 

DS2 (2-dog 

scooter) 
2-koiran kärryluokka 

DR4 

(4-Dog rig ) 
4-koiran kärryluokka 



DR6 

(6-dog rig) 
6-koiran kärryluokka 

DR8 

(8-dog rig) 
8-koiran kärryluokka 

 


