
Pennusta ratajuoksijaksi



Touhuaminen pennun kanssa

• Rättileikit mieluisalla lelulla voi aloittaa heti kun pentu tulee kotiin

• Lopetetaan, kun on hauskinta

• Mahdollisimman paljon vapaana vaihtelevissa maastoissa

• Lenkkien pituudet pennun mukaan vähitellen pidentäen

• Jahdatessaan viehettä, koira metsästää. Koira metsästää innolla nälkäisenä eli ruoka 

vieheleikkien jälkeen, ei toisinpäin.



radalle

• Radalle voi mennä, kun rokotukset ovat kunnossa

• Vieheestä innostunutta pentua / nuorta koiraa ei saa kyllästyttää vieheellä

• Pentutreeneissä tehdään töitä koirakohtaisesti, normitreeneissä ei saa opastusta

• Radalla ensimmäisen kerran vieheen perään kiskon vierestä

• Radalle mukaan vettä koiralle

• Vain terveen ja kunnossa olevan koiran saa viedä juoksemaan radalle!



Treeneissä

• Koira viedään lenkille/lämmitellään ennen ensimmäistä 

vetoa

• Ilmoittaudutaan ja maksetaan toimistoon/rahastajalle ja 

saadaan lähtönumero. Tässä vaiheessa kerrotaan mikä 

matka on tarkoitus juosta/minkä kopin luota on tarkoitus 

lähteä.

• Ajoissa paikalle, ketään ei odoteta!

• Ensimmäisellä kerralla ei tarvita kilpailuvarusteita

• Kerrotaan lähettäjälle omasta suunnitelmasta eli esim. 

etusuora kiskon vierestä tai yksi kaarre seuraaville 

kopeille saakka

• Juoksun jälkeen mennään leikkimään vieheellä vaikka 

koira ei jäisikään sinne. Lopetetaan, kun on kivaa

• Koiraa ei saa koskaan huutaa pois vieheeltä!

• Juoksun jälkeen koiralle tarjotaan vettä ja käydään 

jäähdyttelylenkillä.



Lähtökoppiin opettelu

• Seuraavaan vaiheeseen siirrytään, kun edellinen 

sujuu ilman epäröintiä

1. Kiskon vierestä

2. Kopin edestä

3. Kopin läpi

4. Etuveräjä kiinni, pidetään kiinni koirasta ja 

estetään pyörähtäminen

5. Takaovi kiinni, kopissa mahdollisimman lyhyt 

aika

6. Normi lähtö



juoksumatka

• Viralliset matkat ovat 280 m, 350 m, 480 m

• Koira- ja rotukohtaista koska koira on valmis koko kierrokseen, 

aikaisintaan n. 9 kk iässä (whippet)

• Aloitetaan lyhyillä vedoilla

• Kun koira osaa koppilähdön ja on touhusta innoissaan, voidaan 

lisätä kuonokoppa

• Kun koira juoksee innoissaan kopasta välittämättä, voidaan 

kokeilla kaverin kanssa

• Kokenut juoksija voi juosta kaksi täyttä matkaa illassa, nuori koira 

ei



Ryhmälähdöt ja koejuoksut

• Ei saman perheen koiria samaan lähtöön ensimmäisellä kerralla

• Kavereiksi hitaampia todella varmoja koiria jotka eivät rähise vieheellä

• Ensimmäisellä kerralla mielellään kaksi kaveria

• Jos ryhmässä juoksu sujuu ilman ongelmia, voidaan juosta koejuoksut

• Koejuoksut juostaan yleensä harjoitusten yhteydessä

• Koejuoksut juostaan kilpailuvarustuksessa

• Koejuoksuun mukaan kilpailukirjahakemus

• Koejuoksut: soolo ja kaksi ryhmäjuoksua

• Mittaus mitattavilla roduilla

• Kilpailukirja-anomus

• Rokotukset kuntoon!!!



kilpailuvarustus

• Kuonokoppa

• Aussikoppa

• Englantilainen

• kennelkoppa

• Kilpailumantteli numerot 1-6

• Uimapuku

• Perinteinen

• Kisakassin varusteet esim. kuonokoppa, manttelisarja, kilpailukirja, passi tai rekisteripaperi joissa 

näkyy rokotukset



Ilmoittautuminen kilpailuun

• https://

kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpailukalenteri.php 

hakusanat: SVKL kilpailukalenteri

• Sijoituslähdöt

• Erikoiskilpailut

• arvokilpailut

https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpailukalenteri.php
https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpailukalenteri.php








Kilpailun kulku

• Kilpailupaikalle viimeistään tuntia ennen kilpailun alkua. Mielellään aikaisemmin, että koira 

kerkeää tekemään tarpeensa ennen eläinlääkäriä

• Ilmoittaudutaan toimistoon johon jätetään kilpailukirja

• Mennään eläinlääkärin tarkastukseen jossa tarkastetaan myös koiran rokotukset. eläinlääkärissä 

koira on yleensä pöydällä ja siltä kuunnellaan sydän, tutkitaan ja katsotaan liikkeet

• Jättäkää jonossa riittävä väli seuraavaan koiraan!

• Lämmitellään koira (eli lenkille…)



Lähtöön valmistautuminen

• Viimeistään paria lähtöä aikaisemmin puetaan koiralle mantteli

• Ennen lähtöön menemistä pitää koiralla on kuonokoppa päässä

• Koppiarvonta saatetaan tehdä ennen kilpailun alkua tai ennen lähtöä

• Koira arvonnassa määrättyyn koppiin (ei manttelin numeron mukaiseen)

• Kun lähettäjä antaa luvan, mennään hakemaan koira pois vieheeltä mahdollisimman ripeästi

• Kuonokopan saa ottaa pois vasta radan ulkopuolella



Treeni ja ruokinta

• Peruskunto kohdalleen ennen radalle menoa ja liika läski pois

• Ruoka tarpeeksi laadukasta

• Kisoihin ”tyhjällä” mahalla

• Palauttava lenkki ratajuoksua seuraavana päivänä

• Koira tarvitsee myös lepoa
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