Keskeisimmät kilpailusäännöt koottuna luokittain
Tiivistelmä kilpailijan kannalta kaikkein keskeisimmistä kilpailusäännöistä.
Kokonaisuudessaan kilpailusäännöt löytyvät Valjakkourheilijoiden Liiton nettisivuilta
HUOM! Nämä eivät ole viralliset säännöt! Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä kilpailun tuomariin.

http://vul.fi/kilpailutoiminta/saannot

Luokka
DR8

Kilpailumatka
5-12 km

Koiramäärä Kilpailijan ikä
5-8
yli 16 v.

Koirien ikä
12 kk

Pakolliset varusteet
Lähtöpiste
4-pyöräinen kärry, toimivat jarrut Kärryn eturengas
takapyörissä, renkaiden halkaisija
väh. 30 cm,n. 3 metrin köysi
kärryn kiinnittämiseen, kypärä

Lämpötila Lisenssi
alle 16 ⁰C pakollinen
(16-18⁰C)

DR6

4-6

yli 16 v.

12 kk

4-pyöräinen kärry, toimivat jarrut Kärryn eturengas
takapyörissä, renkaiden halkaisija
väh. 30 cm, n. 3 m köysi kärryn
kiinnittämiseen, kypärä

5-10 km

alle 16 ⁰C
(16-18⁰C)

pakollinen

DR4

3-4

yli 16 v.

12 kk

3- tai 4-pyöräinen kärry,toimivat Kärryn eturengas
jarrut takapyörissä, renkaiden
halkaisija väh. 30 cm, n. 3 m köysi
kärryn kiinnittämiseen, kypärä

4-8 km

alle 16 ⁰C
(16-18⁰C)

pakollinen

DR4J

3-4

14-16 v.

12 kk

3- tai 4-pyöräinen kärry, toimivat Kärryn eturengas
jarrut takapyörissä,, renkaiden
halkaisija väh. 30 cm, ketju tai
vain. 3 m köysi kärryn
kiinnittämiseen

4-8 km

alle 16 ⁰C
(16-18⁰C)

pakollinen

Luokka

Koiramäärä Kilpailijan ikä

Koirien ikä

Pakolliset varusteet

Lähtöpiste

Kilpailumatka

Lämpötila Lisenssi

DS2

1-2

yli 16 v.

18 kk

potkupyörä (esim. kickbike) tai 3- Kärryn eturengas
pyöräinen kärry, jarrut kaikissa
pyörissä, renkaiden halkaisija
väh. 30 cm, joustava vetonaru
venytettynä 2-3 m, seisinki,
kypärä

2-8 km

alle 16 ⁰C
(16-18⁰C)

pakollinen

DS1

1

yli 16 v.

18 kk

Kärryn eturengas

2-8 km

alle 16 ⁰C
(16-18⁰C)

pakollinen

DS1J

1

14-16 v.

18 kk

Kärryn eturengas

2-8 km

alle 16 ⁰C
(16-18⁰C)

pakollinen

DBM

1

yli 16 v.

18 kk

Pyörän eturengas

2-10 km

alle 16 ⁰C
(16-22⁰C)

pakollinen

DBW

1

yli 16 v.

18 kk

Pyörän eturengas

2-10 km

alle 16 ⁰C
(16-22⁰C)

pakollinen

DBMJ

1

14-16 v.

18 kk

potkupyörä (esim. kickbike),
jarrut molemmissa pyörissä,
renkaiden halkaisija väh. 30 cm,
joustava vetonaru venytettynä 23 m, kypärä
potkupyörä (esim. kickbike),
jarrut molemmissa pyörissä,
renkaiden halkaisija väh. 30 cm,
joustava vetonaru venytettynä 23 m, kypärä
polkupyörä, jarrut molemmissa
pyörissä, joustava vetonaru
venytettynä 2-3 m, kypärä
polkupyörä, jarrut molemmissa
pyörissä, joustava vetonaru
venytettynä 2-3 m, kypärä
polkupyörä, jarrut molemmissa
pyörissä, joustava vetonaru
venytettynä 2-3 m, kypärä

Pyörän eturengas

2-10 km

alle 16 ⁰C
(16-22⁰C)

pakollinen

Pakolliset varusteet

Lähtöpiste

Luokka

Koiramäärä Kilpailijan ikä

Koirien ikä

Kilpailumatka

Lämpötila Lisenssi

DBWJ

1

14-16 v.

18 kk

polkupyörä, jarrut molemmissa
pyörissä, joustava vetonaru
venytettynä 2-3 m, kypärä
vetovyö (leveys takana väh. 7
cm), joustava vetonaru
venytettynä 1,5-2,5 m

Pyörän eturengas

2-10 km

alle 16 ⁰C
(16-22⁰C)

pakollinen

DCM

1

yli 16 v.

12 kk

Kilpailija ja koira
lähtöviivan takana

2-8 km

alle 18 ⁰C
(18-25⁰C)

12 kk

vetovyö (leveys takana väh. 7
cm), joustava vetonaru
venytettynä 1,5-2,5 m

Kilpailija ja koira
lähtöviivan takana

2-8 km

alle 18 ⁰C
(18-25⁰C)

40- v.

12 kk

vetovyö (leveys takana väh. 7
cm), joustava vetonaru
venytettynä 1,5-2,5 m

Kilpailija ja koira
lähtöviivan takana

2-8 km

alle 18 ⁰C
(18-25⁰C)

1

40- v.

12 kk

vetovyö (leveys takana väh. 7
cm), joustava vetonaru
venytettynä 1,5-2,5 m

Kilpailija ja koira
lähtöviivan takana

2-8 km

alle 18 ⁰C
(18-25⁰C)

DCMJ

1

14-16 v.

12 kk

vetovyö (leveys takana väh. 7
cm), joustava vetonaru
venytettynä 1,5-2,5 m

Kilpailija ja koira
lähtöviivan takana

1-4 km

alle 18 ⁰C
(18-25⁰C)

DCWJ

1

14-16 v.

12 kk

vetovyö (leveys takana väh. 7
cm), joustava vetonaru
venytettynä 1,5-2,5 m

Kilpailija ja koira
lähtöviivan takana

1-4 km

alle 18 ⁰C
(18-25⁰C)

DCH

1

yli 16 v.

12 kk

vetovyö (leveys takana väh. 7
cm), joustava vetonaru
venytettynä1,5-2,5 m

Kilpailija ja koira
lähtöviivan takana

n. 1-6 km

alle 18 ⁰C
(18-25⁰C)

lisenssi tai
kilpailukohtainen
vakuutus
lisenssi tai
kilpailukohtainen
vakuutus
lisenssi tai
kilpailukohtainen
vakuutus
lisenssi tai
kilpailukohtainen
vakuutus
lisenssi tai
kilpailukohtainen
vakuutus
lisenssi tai
kilpailukohtainen
vakuutus
lisenssi tai
kilpailukohtainen
vakuutus

DCW

1

yli 16 v.

DCMV

1

DCWV

Pakolliset varusteet

Lähtöpiste

Luokka

Koiramäärä Kilpailijan ikä

Koirien ikä

Kilpailumatka

Lämpötila Lisenssi

DSH1-2

1-2

yli 16 v.

18 kk

potkupyörä (esim. kickbike) tai 3- Kärryn eturengas
pyöräinen kärry, jarrut kaikissa
pyörissä, renkaiden halkaisija
väh. 30 cm, joustava vetonaru
venytettynä 2-3 m, seisinki,
kypärä

n. 2-8 km

alle 16 ⁰C
(16-18⁰C)

lisenssi tai
kilpailukohtainen
vakuutus

Valjakkoajon sprinttiluokat (alla kaikkia luokkia koskevat pakolliset varusteet)
valjaissa pehmusteet kaulassa ja rinnassa, reki, jossa: 40x50 cm kova pohja, jarru, jarrumatto, puskukaari, lumiankkuri(t), rekipussi
Luokka
Koiramäärä Kilpailijan ikä Koirien ikä Pakolliset varusteet
Lämpötila Lisenssi
Kilpailumatka
SpU
eka lähtö
yli 16 v.
18 kk
2 lumiankkuria
Reen puskukaari
24 km suositus,
pakollinen
väh. 7,
(20 km minimi)
muissa 5
Sp8
5-8
yli 16 v.
12 kk
2 lumiankkuria
Reen puskukaari
16 km (14 km)
pakollinen
Sp6
4-6
yli 16 v.
12 kk
1 lumiankkuri
Reen puskukaari
12 km (9 km)
pakollinen
Sp4
3-4
yli 16 v.
12 kk
1 lumiankkuri
Reen puskukaari
8 km (6 km)
pakollinen
Sp4J
3-4
14-16 v.
12 kk
1 lumiankkuri, kypärä
Reen puskukaari
8 km (6 km)
pakollinen
Sp2
2
yli 16 v.
18 kk
1 lumiankkuri
Reen puskukaari
5 km
pakollinen
SpH
2-4
yli 16 v.
18 kk
1 lumiankkuri
Reen puskukaari
lisenssi tai
kilpailukohtainen
vakuutus

Valjakkoajon "potkukelkkaluokat" (alla kaikkia luokkia koskevat pakolliset varusteet)
metallirunkoinen potkukelkka, jossa muovijalakset, jarru tai jarrumatto, joustava vetonaru venytettynä 2,5-3,5 m (kiinnitettynä kelkkaan)
Luokka
Koiramäärä Kilpailijan ikä Koirien ikä Pakolliset varusteet
Lämpötila Lisenssi
Kilpailumatka
Sp1
1
yli 16 v.
18 kk
Kelkan etukaari
3-6 km
pakollinen
Sp1J
1
14-16 v.
18 kk
kypärä
Kelkan etukaari
alle 3 km
pakollinen

Kielletyt varusteet:

kuonokoppa
kuristava panta
ruoskat
yli 1 mm mittauset nastat kengissä
nastarenkaat
metalliset reunat reen jalaksissa
metalliset renkaat tai lukot vetoliinan kilpailijan puoleisessa päässä
BGB-lukot

