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1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo 20.10.
2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisa Lehto ja Timo Mäkiaho.
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3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 8/12
hallituksen jäsenestä.
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjat
Todettiin että pöytäkirjat 13/2016 ja 14/2016 ovat allekirjoituskierroksella.
5 Sähköpostipäätöksen hyväksyminen
Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi sähköpostipäätös 16.12.2016, jossa hallitus on
tehnyt kilpailutoimikunnan esityksen perusteella päätöksen Kanadan MM-kilpailujen
seedingistä.
Vahvistetut luokat, joihin urheilijat osallistuvat:
Vesa-Pekka Jurvelin: SM1 SM2 CM PM1
Teemu Lojamo: SM1 SM2 CM PM1
Marika Tiiperi: SW1 SW2 CW PW1
Maija Nivala: SW1 SW2 CW PW1
Kati Mansikkasalo-Jurvelin: SW1 CW PW1
Niina Forsblom: SP4 SP4 mass start
Ja yksi joukkue viestiin, Team Finland
Seeding seuraavasti.
Yhdistetty miehet: Vesa-Pekka Jurvelin 1. ja Teemu Lojamo 2.
Yhdistetty naiset: Maija Nivala 1. Kati Mansikkasalo-Jurvelin 2. ja Marika Tiiperi 3.
Sp4 ja Sp4 mass start Niina Forsblom 1.
Seeding toiveet saatu urheilijoilta, joukkueenjohtajan kautta.
Päätösesitys: Seeding on ilmoitettu kilpailutoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.
Ilmoittautumislomakkeeseen voi merkitä vain kaksi urheilijaa seedingiin / luokka,
joten Marika Tiiperin seeding naisten yhdistetyssä ei toteudu.
Päätös: Päätösesitys hyväksytään.
6 Eläinten hyvinvointiohjeistuksen hyväksyminen
Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi eläinten hyvinvointiohjeistus koskien VUL:n alaisia
kilpailuja. Liite 1.
Päätös: Esitys hyväksytään.
7 Muut esille tulevat asiat
7.1 Hallitus keskusteli maajoukkueurheilijoiden sponsorisopimuksesta.

8 Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous pidetään Skype -puhelinkokouksena 1.2.2017; klo 20.00.
9 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.19.

___________________________
Juha Romppanen, puheenjohtaja

___________________________
Niina Konttaniemi, sihteeri

___________________________
Kaisa Lehto
pöytäkirjan tarkastaja

___________________________
Timo Mäkiaho
pöytäkirjan tarkastaja
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Eläinten hyvinvointi Suomen valjakkourheilijoiden liiton alaisissa kilpailuissa
Kilpailunjärjestäjien tulee tutustua näihin ohjeisiin ennen kilpailun järjestämistä.
- Eläinsuojelulaki
- Eläinsuojelulaki / VUL koiravaljakkokilpailut
- VUL kilpailunjärjestämisohje / Ensiapu ja Eläinlääkäri
- Kilpailueläinlääkärin toimintaohjeet valjakkourheilukilpailuissa.
- IFSS ja VUL kilpailusäännöt / Eläinten hyvinvointi
Eläinsuojelulaki 1996/247
16 §
Eläinkilpailut
Jos eläin voi kilpailuissa joutua alttiiksi kivulle, tuskalle tai kohtuuttomalle rasitukselle,
kilpailujen järjestäjän on omalla kustannuksellaan kutsuttava kilpailutilaisuuteen eläinlääkäri
valvomaan, että tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan.
Aluehallintovirasto voi tarvittaessa kilpailujen järjestäjän kustannuksella määrätä
eläinlääkärin kilpailutilaisuuteen valvomaan eläinsuojelusäännösten ja -määräysten
noudattamista. (22.12.2009/1477) Maa- ja metsätalousministeriö voi kieltää pitämästä
sellaisia eläinkilpailuja tai muita vastaavia tilaisuuksia, joissa eläimille voi aiheutua
tarpeetonta kipua, tuskaa tai kohtuutonta rasitusta. Mitä tässä pykälässä ja 17 §:ssä
säädetään kilpailuista ja niiden valvomisesta, koskee myös tilaisuuksia, joissa eläimen
jalostuksellista arvoa, käyttöarvoa tai muuta ominaisuutta testataan siten, että siitä voi
aiheutua eläimelle kipua, tuskaa tai kohtuutonta rasitusta.
17 §
Eläinkilpailujen valvominen
Edellä 16 §:ssä tarkoitetun eläinlääkärin on kiellettävä eläimen käyttäminen kilpailuissa, jos
hänellä on perusteltua aihetta epäillä, että eläintä käytetään tämän lain tai sen nojalla
annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti.
Jos eläimen omistaja tai haltija ei noudata eläinlääkärin antamaa kieltoa, kilpailujen järjestäjä
on velvollinen estämään eläimen osallistumisen kilpailuihin. Tässä tarkoituksessa kilpailujen
järjestäjä voi keskeyttää kilpailut tai ottaa eläimen haltuunsa kilpailujen ajaksi. Poliisin on
tarvittaessa annettava virka-apua kilpailujen
järjestäjälle.
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Eläinsuojelulaki ja eläinlääkäri VUL:n alaisissa koiravaljakkokilpailuissa
Suomen valjakkourheilijoiden liiton jäsenseurojen järjestämät kilpailut ovat pääosin niin
lyhytkestoisia suorituksia, etteivät eläimet joudu alttiiksi kivulle, tuskalle tai kohtuuttomalle
rasitukselle.
- Sprinttiajon, hiihdon ja sulanmaanlajien kilpailusuoritukset ovat kestoltaan maksimissaan 30
minuutin pituisia.
- Keskipitkillä matkoilla kilpailusuoritukset kestävät kahdesta kolmeen tuntiin ja ovat
luonteeltaan koiravaljakkosafarityyppisiä retkiajoja.
Näissä lajeissa käytetään päivystävän eläinlääkärin palveluja.
- Pitkänmatkan maratonkilpailut, joissa kilpailusuoritus voi kestää useita tunteja voivat olla
luonteeltaan sellaisia tapahtumia, että eläinlääkärin tarve kilpailuissa kasvaa.
- Suomen valjakkourheilijoiden liitto suosittelee, että pitkänmatkan maratonkilpailuissa
käytetään kilpailueläinlääkäriä kilpailupaikalla.
- Kilpailueläinlääkärin käyttöä muissakin kilpailuissa suositellaan, mutta Suomessa on lajin
kohdalla sellainen tilanne, että meillä on ainoastaan yksi lajiin perehtynyt eläinlääkäri ja kaksi
muuta on kouluttautumassa alalle, eli pätevää eläinlääkäriä on vaikea saada kilpailuihin.
- Juha Hyvönen VUL kilpailutoimikunta pj.
Suomen valjakkourheilijoiden liiton kilpailun järjestämisohjeesta:
4. ENSIAPU JA ELÄINLÄÄKÄRI
a) ENSIAPU-EA-taitoinen henkilö oltava paikalla
-EA-päivystyksen yhteystiedot näkyvillä (ilmoitustaulu ja toimisto)
-EA-välineet , lämpömittari ja koirien ensiaputarvikkeet esm. purematapauksissa.
b) ELÄINLÄÄKÄRI
-eläinlääkäri oltava paikalla mm. kansainvälisissä arvokilpailuissa
-päivystävälle eläinlääkärille tehdään aina ilmoitus tapahtumasta hyvissä ajoin ennen
kilpailua.
-päivystävän eläinlääkärin nimi ja yhteystiedot näkyvillä (ilmoitustaulu ja toimisto)
-tarvittaessa järjestettävä näytteenottotilat (doping)
Kilpailun toimihenkilöiden vastuita:
Kilpailunjärjestäjä vastaa siitä, että koirille on saatavana riittävästi vettä kilpailupaikalla.
Kilpailun toimihenkilöistä valitaan erikseen henkilöt, jotka tarkastavat koirat ja koirien
mikrosirut.
Eläinlääkäri hoitaa kaikki eläinten lääkintään liittyvät toimenpiteet.
Kilpailun ylituomari vastaa siitä, että kilpailupaikalla on saatavilla päivystävän eläinlääkärin
yhteystiedot, mikäli kilpailueläinlääkäriä ei ole.
Kilpailun ylituomarilla on vastuu siitä, että koiria kohdellaan kilpailusääntöjä noudattaen.
Koirien lääkitseminen kilpailun aikana pitää aina tapahtua kilpailueläinlääkärin määräyksellä
ja hän päättää voiko koira jatkaa kilpailua. Jos kilpailueläinlääkäriä ei ole, on koiran
lääkitseminen kiellettyä ja koiran on keskeytettävä kilpailu.
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Toki koiralla on aina oikeus hoitoon ja sitä tulee kohdella eläinsuojelumääräysten mukaisesti
ja siitäkin syystä lääkityllä koiralla on oikeus toipumiseen.
Tältä osin kilpailueläinlääkärin tulee olla perillä kilpailussa sallituista aineista ja kilpailussa
kielletyistä aineista.
Mikäli kilpailussa on eläinlääkäri, hänelle tulee esittää koirien eläinlääkintälomakkeet ja hän
päättää, voiko koira osallistua, mikäli on eläinlääkintälomakkeen mukaan saanut lääkitystä
(tarkkoja varoaikoja ei koirien lääkintään voida antaa, kun lääkeaineiden poistuminen
elimistöstä vaihtelee koira kohtaisesti) tai koira saa
kilpailun aikana kilpailussa sallittua lääkitystä.
Kilpailueläinlääkärin toimintaohjeet valjakkourheilukilpailuissa:
Yleistä
Valjakkourheilukilpailuissa tulee aina olla nimetty kilpailueläinlääkäri. Jos kilpailueläinlääkärin
tehtävä joudutaan hoitamaan päivystävän eläinlääkärin toimesta, päivystävän eläinlääkärin
kanssa sovitaan asiasta hyvissä ajoin ennen kilpailua.
Kilpailueläinlääkärin nimi ja puhelinnumero pidetään kilpailupaikalla esillä niin, että se on
helposti kilpailijoiden saatavilla. Puhelinnumero on syytä antaa myös ratamestarille,
tuomarille ja muille, erityisesti kilpailureitin varrella toimiville toimihenkilöille.
Kilpailueläinlääkäri vastaa valjakkourheilukilpailuissa ennen kaikkea koirien hyvinvoinnista,
seuraa koirien käsittelyä, koirien terveydentilaa ja mahdollisten tarttuvien tautien oireita
kilpailujen aikana, ja neuvoo ja ohjeistaa tarpeen mukaan kilpailijoita, ja antaa tarvittaessa
ensiapua tai hoito-ohjeita paikan päällä.
Kilpailueläinlääkäri toimii yhteistyössä kilpailun tuomarin kanssa.
Kilpailueläinlääkäri voi tarvittaessa avustaa rokotuksia tarkastavia toimihenkilöitä.
Kilpailueläinlääkäri seuraa sää- ja rataolosuhteita yhteistyössä tuomarin ja ratamestarin
kanssa, ja raportoi, jos hänen mielestään sää- tai rataolosuhteet aiheuttavat vaaraa koirien
hyvinvoinnille.
Kilpailueläinlääkäri kirjaa havaintonsa kilpailun kulusta vapaamuotoiseen
kilpailueläinlääkäriraporttiinsa ja toimittaa sen kilpailun tuomarille liitettäväksi
tuomariraporttiin.
1. Eläinsuojelu ja eläinten hyvinvointi
Kilpailueläinlääkäri seuraa ja valvoo, että eläinsuojelulain ohjeita ja määräyksiä noudatetaan
kaikissa tilanteissa kilpailupaikalla, ja että koirien kohtelu on eläinsuojelulain hengen
mukaista, ja että koirien kytkemisessä ja kuljetuksessa käytettävät laitteet ja välineet ovat
eläinsuojelulain vaatimukset täyttäviä. Jos
eläinlääkäri havaitsee puutteita näissä asioissa, hänen on huomautettava asianosaiselle ja
raportoitava niistä tuomarille. Eläinsuojelulain rikkomuksista on ilmoitettava valvovalle
viranomaiselle.
Koirilla ei varsinaisesti ole kilpailuja edeltävää, yksilöllistä eläinlääkärintarkastusta, mutta
kilpailueläinlääkäri voi silmämääräisesti tarkastella valjakot lähtöpaikalla. Huomiota
kannattaa tässä vaiheessa kiinnittää erityisesti hyvin laihoihin koiriin, tai paksuturkkisiin,
raskasrakenteisiin koiriin, jotka todennäköisimmin voivat
jatkossa kärsiä kuivumisesta tai ylikuumumisesta. Jos koira eläinlääkärin mielestä on liian
laiha tai liian lihava, asiasta kannattaa keskustella kilpailijan kanssa.
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Kilpailueläinlääkäri seuraa koirien vointia kilpailujen aikana ja erityisesti tauoilla ja checkpointeilla, ja kiinnittää erityisesti huomiota loukkaantumisen merkkeihin, mahdolliseen
ontumiseen tai epäpuhtaaseen liikkeeseen ja kuivumista tai ylirasitusta enteileviin oireisiin,
kuten oksentelu, ripuli ja huonontunut suorituskyky ja huono palautuminen. Kilpailun muut
toimihenkilöt raportoivat kilpailueläinlääkärille omista
havainnoistaan. Koirien vointia kannattaa arvioida jonkin ajan kuluttua check-pointille tulosta,
jolloin pystyy helpommin arvioimaan palautumisen nopeutta ja vertaamaan palautumista
valjakon muihin koiriin. Jos koiraa on tarvetta tutkia lähemmin (lämmön mittaus, sydänäänien
kuuntelu), kilpailueläinlääkäri kertoo asiasta kilpailijalle ja pyytää tätä tai tämän avustajaa
avuksi koiran käsittelyssä. Kilpailueläinlääkäri keskustelee havainnoistaan kilpailijan kanssa
ja voi ehdottaa koiran jättämistä pois kilpailusta. Lopullisen päätöksen tekee kilpailija. Jos
koiralla on selvästi ontuu, yskii, ei palaudu samaan tahtiin muiden valjakon koirien kanssa, tai
koiralla on vertavuotava haava, verestävää oksennusta tai verestävää ripulia tai ruskeaa tai
punaista virtsaa, on eläinlääkärin syytä keskustella tuomarin kanssa koiran poistamisesta
kilpailusta eläinsuojelullisin perustein, ellei kilpailija itse aio jättää koiraa pois.
2. Ensiapu
Kilpailueläinlääkärin on hyvä varautua antamaan ensiapua kilpailupaikalla. Kuumemittari,
stetoskooppi, nesteytysvälineet, haavanompeluvälineet sekä kipulääkkeitä on hyvä olla
paikan päällä. Kilpailueläinlääkärin on myös hyvä varautua ylikuumenneen koiran hoitoon ja
seurantaan. Kilpailun järjestäjän pitää varautua
tarvittaessa järjestämään sääolosuhteilta suojattu paikka loukkaantuneen koiran
hoitotoimenpiteitä varten.
Kilpailueläinlääkärille tulee, varsinkin isommissa kilpailuissa, tai kilpailuissa, joissa toimitaan
kaukana toisistaan olevilla check-pointeilla, järjestää tarvittava määrä avustajia.
- Mervi Saviranta eläinlääkäri
IFSS ja VUL kilpailusäännöt / Eläintenhyvinvointi:
REKIKOIRA: Rekikoira on koira, riippumatta rodusta tai tyypistä, joka voidaan valjastaa ja
joka voi kilpailla jossain IFSS:n säännöissä määritellyissä luokassa ilman potentiaalista
etukäteen arvioitavissa olevaa vaaraa koiran hyvinvoinnista.
1. KILPAILUOIKEUS
2.7 Ajajat eivät saa estää eivätkä vaarantaa koiriensa terveyttä tai tapahtuman kulkua
eivätkä saattaa valjakkourheilua huonoon valoon. Näin toimivat henkilöt hylätään.
3. KOIRAT
3.1. Jos lähtöviivalle tuleva valjakko tai koira(t) on ylituomarin mielestä huonokuntoinen tai
kykenemätön suoriutumaan turvallisesti radasta se pitää hylätä.
3.2. Jos valjakko tai koira ei osallistu kilpailun johonkin lähtöön, se ei saa enää jatkaa jäljellä
olevaa kilpailua.
3.3. Valjakko tai koira, joka hylätään missä tahansa kilpailun vaiheessa, ei saa enää jatkaa
jäljellä olevaan kilpailua.
3.7. Kilpailijaa voidaan vaatia käyttämään koirat kilpailueläinlääkärin tarkastuksessa ennen
kilpailua kilpailuluvan saamiseksi.
4. TAUDIT (KATSO MYÖS LIITE B II)
4.1. Koiria tai varusteita ei saa tuoda kennelistä, jossa esiintyy rabiesta, penikkatautia,
maksatulehdusta, leptospiroosia tai mitä tahansa muuta tarttuvaa tautia.
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4.2. Jos kilpailun eläinlääkäri diagnostisoi minkä tahansa kilpailualueella olevan koiran
sairastavan tarttuvaa tautia, valjakko, johon koira kuuluu hylätään ja koko valjakon on
poistuttava kilpailualueelta välittömästi.
B.II. TAUDIT
18. Kilpailun eläinlääkärit ovat paikalla koko kilpailun ajan valvomassa kaikkien koirien
terveyttä ja hyvinvointia, neuvomassa kilpailijoita koiriensa lääkitsemisessä ja hoitavat
tarvittaessa valjakoista jätettyjä koiria.
19. Kilpailun eläinlääkäri saa yhdessä ylituomarin tai kilpailutuomarin kanssa evätä koiran
osallistumien tai kilpailussa jatkamisen tai poistaa koiran kilpailusta lääketieteellisestä tai
muusta syystä. Jos kilpailun eläinlääkäri diagnosoi minkä tahansa kilpailualueella olevan
koiran sairastavan tarttuvaa tautia, valjakko,
johon koira kuuluu hylätään ja koko valjakon on poistuttava kilpailualueelta välittömästi.
20. Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien pitää olla rokotettu IFSS:n eläinten
hyvinvointikomitean suositusten mukaisesti. IFSS:n johtava eläinlääkäri on suositellut
16.4.2007 alkaen pakollisiksi rokotteiksi: rabiesin, parvon, penikkataudin, maksatulehduksen
( kolmoisrokoite ) ja joissain kilpailuissa kennelyskän (bordetella parainfluenza, canine
adenovirus 2).
Kaikkien koirien pitäisi olla aina rokotettuja 12 kuukauden sisällä ja vähintään 21 päivää
ennen kilpailuja, jos kyseessä on ensirokotus. Rokotukset on suoritettava kilpailumaan
säännösten mukaan
5. TUNNISTAMINEN
5.1. Jos kilpailussa on useampi kuin yksi lähtö, tulee kukin koira merkitä ennen kilpailun
ensimmäistä lähtöä.
Käytettäessä mikrosirua, koirien mikrosirulista tulee toimittaa ylituomarille tai hänen
edustajalleen ylituomarin tai järjestäjän ohjeiden mukaisesti.
5.2. Koirat, jotka on poistettu valjakosta ensimmäisen lähdön jälkeen kilpailussa, jossa on
enemmän kuin 2 lähtöä, pitää merkitä toisen kerran osoittamaan, että ne on pudotettu
seuraavista lähdöistä. Jos merkitseminen tehdään sirunumeroiden avulla vastuussa oleva
toimitsija tekee merkinnän viralliseen siruluetteloon. (myös poisjättämisen syy tulisi merkata)
5.3 kilpailijat itse ovat vastuussa siitä, että koirat on merkitty säädetyllä tavalla ennen
kilpailun alkua.
22. KARANNEET VALJAKOT JA KOIRA(T):
22.1. Kaikkien ajajien täytyy olettaa, että karannut valjakko tai koira on vaaralle alttiina.
22.2. Karannut valjakko tai koira ei saa viivyttää, häiritä tai joutua kosketuksiin toisen
valjakon kanssa.
22.3. Karanneen valjakon ajajan täytyy ottaa karannut valjakko kiinni nopeimmalla saatavilla
olevalla tavalla varmistaakseen karanneen valjakon turvallisuuden.
22.3.1. Tapauksessa, jossa ajaja ei voi ottaa valjakkoaan nopeasti ja turvallisesti kiinni,
ajajan tulee hyväksyä ulkopuolinen apu sisältäen myös ulkopuolisen kyydin mikäli sellainen
on saatavilla. Mikäli ajaja ei ota vastaan tässä tilanteessa ulkopuolista apua, hänet voidaan
hylätä kilpailusta. Kilpailun ylituomari
päättää ajajan hylkäämisestä.
22.3.2. Kaikkia rohkaistaan pysäyttämään ja pitämään paikoillaan karannutta valjakkoa.
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IV. KÄYTÖS
26. VASTUULLISUUS JA URHEILUHENKI
26.1. Kilpailualueella ja -uralla ajajat ovat vastuussa koiriensa ja avustajiensa käytöksestä
oman käytöksen ohella.
26.2. Maalaisjärjen käyttö ja hyvä urheiluhenki vallitkoon. Jos kilpailun ylituomari toteaa, että
ajajan, hänen avustajiensa tai valjakkonsa käytös on milloin tahansa kilpailualueella tai radalla vahingollista lajille/kilpailulle, valjakko pitää hylätä.
26.3. Koirien irtipito kilpailualueella ei ole periaatteessa sallittu. Ylituomarilla on kuitenkin
oikeus sivuuttaa tämä sääntö, jos hän on vakuuttunut, että se on valjakkojen parhaaksi ja
ajajat hallitsevat koiransa täysin.
Jälkimmäinen tarkoittaa, että koirat eivät häiritse muita koiria, lähtöaluetta tai muiden
osanottajien ja ihmisten välineitä. Jos ylituomarin mielestä on syytä sivuuttaa tämä sääntö,
hänen täytyy keskutella asiasta kilpailunjärjestäjien kanssa. Jos säännön sivuuttamisesta
sovitaan, siitä ja mahdollisista muista lisämääräyksistä täytyy kertoa ajajille ensimmäisessä
ajajien kokouksessa. Jos ajaja tai hänen koiransa rikkovat tätä sääntöä, ajajaa rangaistaan
vähintään varoituksella.
27. KOIRIEN PAHOINPITELY
27.1. Koirien pahoinpitely apuvälineiden avulla tai niitä ilman on kielletty. Jos ajaja kilpailun
ylituomarin mielestä pahoinpitelee koiraa, hänet pitää hylätä.
VI. Eläinten hyvinvointisäännöt
36. KILPAILU- JA TOIMEENPANOSÄÄNNÖISSÄ MAINITTUJEN USEIDEN ELÄINTEN
HYVINVOINTIIN LIITTYVIEN SÄÄNTÖJEN TÄYDENNYKSEKSI OVAT SEURAAVAT
SÄÄNNÖT VOIMASSA:
36.1 Jokaisen ajajan tulee taata ja olla vastuussa koirien hyvinvoinnista.
36.2 Sääntörikkomukset pitää korjata heti säännön 27.1 ollessa voimassa (koirien
pahoinpitely = hylkäys).
Kilpailunjärjestäjien ja ylituomareiden ei pidä epäröidä ilmoittaa vakavista säätörikkomuksista
korkeamalle
taholle.
37. ELÄINTEN KULJETUS
37.1 Kaikkien koiren kuljetustapojen pitää taata koirille säänsuoja (lämpötila, tuuli, sade jne.)
ja suojata niitä pakokaasuilta.
37.2 Jos yhtä tai kahta koiraa kuljetetaan ilman häkkiä/kuljetuslaatikkoa, niitä ei koskaan saa
kuljettaa irti eikä koskaan pantaan kiinnitetyssä narussa. Koirien turvallisuuden takaamiseksi
häkkejä/kuljetuslaatikkoja suositellaan käytettävän.
37.3 Riittävästä raittiin ilman saannista ja hyvästä ilmankierrosta on huolehdittava.
38. KULJETUSLAATIKOT
38.1 Jos koiria on useampi kuin 2, täytyy niitä kuljettaa kuljetuslaatikoissa. Niiden täytyy olla
hyvin ja turvalliseksi rakennettuja siten, että ne estävät koirien karkaamisen ja/tai
loukkaantumisen.
38.2 Koska koirien koko vaihtelee, kuljetuslaatikon mittoja ei ole tarkasti määritelty.
Turvallisuussyistä kuljetuslaatikot eivät saa olla liian pieniä tai isoja. Kuljetuslaatikon pitää
olla kooltaan sellainen, että koira(t) mahtuu venyttelemään, seisomaan, kääntymään ja
menemään kerälle.
38.3 Jos maalla on viralliset ja tarkat säännökset kuljetuslaatikoista, täytyy kilpailujärjestäjän
kansainvälisissä kilpailuissa julkistaa mahdolliset eriävät säännökset kilpailukutsussa.
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38.4 Kuljetuslaatikoiden täytyy olla puhtaat ja kuivat. Jos käytetään heinää tai olkia, niiden
täytyy olla tuoreita. Jos käytetään muuta materiaalia, sen täytyy olla sellaista, joka ei voi
vahingoittaa koiria.
38.5 Koiria ei saa kytkeä ketjuun kuljetuslaatikoiden sisällä.
38.6 Koiria ei saa jättää kuljetuslaatikoihin pitkäksi aikaa ilman valvontaa. Jos ajaja tai
avustaja ei pysty syystä tai toisesta täyttämään tätä velvollisuutta, hänen täytyy järjestää joku
muu huolehtimaan koirista (ja jättää avain).
39. VARIKKOALUEET JNE.
39.1 Varikkoketjut/vaijerit ja muut sitomiskeinot pitää rakentaa niin, että koirien mukavuus ja
liikunnanvapaus on taattu ja yksittäinen koira pystyy asettumaan makuulle.
39.2 Ketju-/vaijerikiinnitys, johon koira on kiinnitetty, ei saa koskaan olla niin pitkä, että koirille
aiheutuisi vaaratilanteita: esimerkiksi toisiinsa sotkeentuminen tai jopa tukehtuminen.
39.3 Kaikkien materiaalien tulee olla hyvässä kunnossa mahdollisten loukkaantumisten
välttämiseksi. Vaijereiden päät täytyy päällystää purkautuneiden päiden aiheuttamien
vammojen estämiseksi.
39.4 Varikkoketjuissa olevista koirista tulee huolehtia.
39.5 Ajajien/avustajien täytyy pitää varikko- ja pysäköintialue puhtaana, eikä jättää ruokaa
esille, siivota koirien jätökset tai muut jätteet niitä varten osoitettuihin säiliöihin. Jos sellaisia
ei ole järjestetty, jätteet pitää toimittaa hävitettäväksi johonkin muuhun paikkaan, jossa ne
eivät häiritse muita henkilöitä.

