
Jälki Cup -säännöt (voimassa 1.1.2023 alkaen) 
 

1. Kilpailuaika on kalenterivuosi 1.1.–31.12. 
 

2. Kilpailu on avoin kaikille Suomen Kennelliittoon rekisteröidyille rhodesiankoirille, joiden omistaja on 
Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n jäsen. Koira osallistuu kilpailuun siitä päivästä alkaen, jolloin koira on 
rekisteröity Suomen Kennelliittoon. 

 
Mikäli koiran omistaja liittyy Suomen Ridgeback-yhdistyksen jäseneksi kesken kalenterivuoden, on jä-
senmaksun oltava maksettuna 1.10. mennessä, jotta koiran koetulokset voidaan huomioida kilpailussa 
koko vuodelta. Mikäli jäsenmaksu maksetaan 1.10. jälkeen, huomioidaan tuloksiin ainoastaan jäsen-
maksun jälkeen syntyneet koetulokset. 

 
3. Urokset ja nartut kilpailevat samassa sarjassa. 

 
4. Kilpailupisteitä ansaitsee koetuloksen saavuttanut koira. Kilpailupisteitä ansaitaan kaikista Suomen 

Kennelliiton alaisista Metsästyskoirien jäljestämiskokeista, Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämis-
kokeista sekä Hirvikoirien jäljestämiskokeesta. 

 
4.1.  Metsästyskoirien jäljestämiskoe (MEJÄ) 

 
AVO1 15 p. VOI1 30 p. 
AVO2 10 p. VOI2 25 p. 
AVO3 5 p. VOI3 20 p. 

 
Kokeen paras AVO- ja VOI-luokan koira ansaitsee aina 5 lisäpistettä osallistujamäärästä riippumatta. 

 
4.2.  Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskoe (VAHI)  

 Hyväksytystä VAHI-kokeesta koira ansaitsee 35 pistettä. 
 

4.3. Hirvikoirien jäljestämiskoe (HIRV-J) 
 Hyväksytystä hirvikoirien jäljestämiskokeesta koira ansaitsee 35 pistettä. 

 
5. Kilpailussa huomioidaan viisi parasta koetulosta Suomessa järjestettävistä virallisista kokeista. Kilpailu-

pisteet lasketaan Suomen Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmän tietojen perusteella. 
 

Kilpailusarjan voittaa se rhodesiankoira, jolla on kilpailun päättyessä eniten pisteitä. Tasatilanteessa kil-
pailun voittaa koira, jolla on vähiten huomioituja kokeita. Mikäli tämä ei tuo ratkaisua, lasketaan seu-
raavaksi tasapisteissä olevien koirien kokeista saamat pistemäärät. Enemmän pisteitä kilpailuun huomi-
oiduista kokeista saanut koira voittaa kilpailun. Mikäli koirat ovat edelleen tasapisteissä, voittaa koira, 
jolla enemmän kokeen parhaana ansaittuja pisteitä. Mikäli tämäkään ei tuo ratkaisua, koirat jakavat 
voiton.  
 
Eniten pisteitä kerännyt rhodesiankoira palkitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. 

 
6. Suomen Ridgeback-yhdistys julkaisee pistetilanteen säännöllisesti kotisivuillaan. Pistetilanneraporteissa 

voi olla mukana koiria, joiden osalta kaikki kilpailuvaatimukset eivät täyty (omistajan jäsenyys yhdistyk-
sessä). Ehtojen täyttyminen tarkistetaan ennen lopullisten pisteiden julkaisemista. 
 
Lopulliset pisteet julkaistaan vuosittain 15.2. mennessä. Koiran omistajan on ilmoitettava tuloksissa ole-
vista virheistä yhdistyksen kiertopalkintovastaavalle 28.2. mennessä. 

 
7. Kilpailun sääntöjen laatimisesta sekä muutoksista vastaa Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n hallitus. 

Mahdolliset muutokset astuvat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus voi painavasta syys-
tä muuttaa sääntöjä myös kesken kilpailuvuoden. 


