
Koirien Taakanvedon™ viralliset säännöt
Taakanveto™ on amerikkalaisperäisille työkoirille kehitetty kilpailu- ja harrastusmuoto, jossa kokeillaan kuinka 
vahva koira on. Koiralle laitetaan valjaat, joihin on kytketty taakalla kuormattu kärry. Taakanveto™ on alunperin 
American Dog Breeder's Associationin toimesta kehitetty nimenomaan amerikkalaisperäisille työkoiraroduille.

Nämä ovat Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry:n, International Weight Pulling 
Associationin ja European Weight Pulling Federationin kanssa yhteistyössä julkaisemat viralliset suomenkieliset 
taakanvedon säännöt, jotka ovat voimassa toistaiseksi - tervetuloa mukavan harrastuksen pariin! 

1. Taakanvetokilpailun voittaa se koira, joka näiden sääntöjen mukaisesti vetää omassa painoluokassaan 
suurimman taakan suhteessa koiran omaan painoonsa ja tasatuloksen sattuessa nopeimmassa ajassa.

1.1. Kunkin painoluokan voittaja on se koira, jolla vedetyn taakan paino jaettuna koiran omalla painolla 
on suurin tulos.

1.2. Jos kaksi koiraa vetää saman vetotuloksen voittaa näistä se koira, joka on vetänyt taakan 
nopeammin.  

1.3. Koiran paino määritellään kilpailupaikalla. Jos tähän ei ole mahdollisuutta noudatetaan tuomarin 
kilpailupaikalla antamia ohjeita.

1.4. Osallistuvat koirat jaetaan eri painoluokkiin kilpailukohtaisesti siten, että muodostuu mahdollisimman 
tasaväkiset ja tasasuuruiset painoluokat.

2. Välineet
2.1. rata - radan tulee olla samat ja toimia samalla tavalla kaikille taakanvetäjille. Poikkeuksen 

muodostaa alle 10-kiloiset koirat, joilla voi olla lyhyempi rata.
2.2. kärryt - kärryjen tulee olla samat ja toimia samalla tavalla kaikille taakanvetäjille. Poikkeuksen 

muodostaa alle 10-kiloiset koirat, joilla voi olla kevyemmät kärryt.
2.3. painot - kärryille lastattujen painojen tulee pysyä kärryillä turvallisesti koko taakanvedon ajan.
2.4. Valjaat  - taakanvedossa jokaisella koiralla tulee olla omat taakanvetovaljaat, joilla koira voi vetää 

taakanvetokärryjä. Valjaissa (koiran takana) on oltava sopiva kiinnityskohta kärryjen kytkentään. 
Tuomari voi oman harkintansa mukaan kieltää tai hyväksyä tiettyjen valjaiden käytön.

3. Kilpailun kulku
3.1. Koira puetaan valjaisiin ennen vetopaikalle tuloa. Taakanvetokärryt tarkistetaan ja siirretään 

lähtöpaikalle ja kuormataan valmiiksi ennen koiran tuloa vetopaikalle. 
3.2. Handleri / koiran omistaja tuo omalla vuorollaan koiran vetopaikalle ja kytkee koiran valjaat 

kärryihin.
3.3. Kilpailijan on oltava vetopaikalla kilpailussa erikseen määrätyssä ajassa (A).
3.4. Talutin irroitetaan ellei tuomari erikseen salli taluttimen käyttöä.
3.5. Jarrumies tarkistaa valjaiden olevan kunnossa ja valmiina.
3.6. Omistajan/handlerin on tässä vaiheessa ilmoitettava tuomarille jos huomaa vetopaikalla jotakin 

korjattavaa.  
3.7. Handlerin tulee olla valmis koiransa kanssa taakanvetoon määrätyssä ajassa (B).
3.8. Kun handleri on valmis antaa tuomari luvan taakanvedolle ja koiran tulee aloittaa veto määrätyssä 

ajassa (C).
3.9. Tuomarin antaessa merkin koiralla on määrätty aika (D) vetää taakanvetokärryt sovittu matka. Alle 

10 kg painoluokan koirat vetää 2 metrin matkan, yli 10 kg painoluokan koirat vetää 4,5 metrin 
matkan.  

3.10. Omistaja/handleri saa houkutella koiraa leluilla, herkkupaloilla, kaikilla ei-elävillä houkuttimilla, 
komennoilla yms. Jos koiralla on talutin niin tuomari valvoo, ettei talutinta käytetä taakanvetoon.

3.11. Koiraa kohden saa kisapaikalla olla enintään kaksi handleria.
3.12. Koiraa, valjaita tai kärryjä ei saa koskea kilpailusuorituksen aikana.
3.13. Tuomari valvoo, että vetoyritys noudattaa sääntöjä ja ilmoittaa kilpailijalle jos taakanveto on 

hyväksytty tuloksella, hyväksytty ilman tulosta tai hylätty. 
3.14. Hylkäämiseen johtaa tuomarin päätös esimerkiksi jos koiraa kosketaan vedon aikana; jos koira 

irtoaa valjaista; jos koira selvästi pyrkii pois valjaista; jos koira selvästi pyrkii pois taakanvedosta.
3.15. Hyväksytty veto tuloksella saadaan jos koira vetää taakan sääntöjen mukaisesti.
3.16. Hyväksytty veto ilman tulosta saadaan jos koira ylittää annetun ajan tai taakkaa ei saada liikkeelle.
3.17. Handleri voi eri syistä pyytää keskeyttämään vedon, jolloin tuomari päättää onko veto hyväksytty 

ilman tulosta tai hylätty.
3.18. Laitevian tai muun kuin omistajan/handlerin aiheutumasta koiran häirinnästä voi tuomarilta pyytää 

uusintavetoyritystä. Jos uusintavetoyritys myönnetään voi sen käyttää myöhemmin samassa 
kilpailussa.  

3.19. Oman taakanvetovuoron jälkeen koira ja handleri poistuu reippaasti taakanvetoradalta.
3.20. Kirjuri merkitsee ylös tuloksen, vedetyn taakan ja ajan.
3.21. Kirjuri pitää valjasmiehen ja jarrumiehen ajan tasalla seuraavista osallistujista ja taakasta.
3.22. Jokaisen taakanvedon tulos kirjataan ylös. Suurimman taakan hyväksytty tulos ratkaisee 

sijoituksen. 
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4. Vetoyritysten määrä on kilpailukohtainen ja määrä päätetään ennen kilpailuja. Vetoyritysten määräksi 
voidaan esimerkiksi asettaa enintään kymmenen hyväksyttyä yritystä kullakin kierroksella, jonka jälkeen 
saa yrittää uudelleen seuraavalla kierroksella.

5. Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu kuhunkin kilpailuun määrätyllä tavalla.

6. Osallistuvilta koirilla tulee olla
6.1. ajan tasalla oleva rokotustodistus tai kopio siitä.
6.2. rekisteröintitodistus tai EasyEntry-kortti (myös UKC tai ADBA -kortit kelpaavat).
6.3. taakanvetolisenssi tai muu todiste turvallisen taakanvedon osaamisesta.
6.4. juoksuaikaiset nartut saavat osallistua mutta vasta muiden koirien jälkeen. Nämä koirat saa tuoda 

tapahtumapaikalle vasta 5 minuuttia viimeisen muun koiran taakanvedon jälkeen. Jos juoksuaikaisia 
narttuja on useampi niin näille koirille voidaan tehdä oma painoluokka.

7. Kisan päätuomarilla on päätöksissä ehdoton ylivalta mutta hän voi neuvotella muiden kanssa ennen 
päätöstä.

8. RANKING-pisteet: Jos taakanvetokisa on järjestetty SATHY ry:n luvalla niin jaetaan ranking-pisteitä 
seuraavanlaisesti: Voittajakoiralle annetaan samassa painoluokassa osallistuneiden koirien verran pisteitä, 
toiseksi tulleelle yksi vähemmän, jne. Tasatuloksen saaneet koirat saavat yhtä paljon pisteitä mutta 
seuraava sija jää pois.

Esimerkkejä ajoista:
(A) 3 minuuttia.
(B) 1 minuutti.
(C) 1 minuutti.
(D) 90 sekuntia.

Huom! Eri kilpailuissa kärryt ja alusta vaihtelevat, joten kuorman paino ei sinänsä ole vertailukelpoinen. Lisätietoja 
Taakanvedosta™ ja työkoirista saa Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry:stä 
(SATHY). 

© 2007 SATHY ry., www.sathy.fi
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