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kuva koiran tulostietosivusta

SGK - Suomalainen Greyhoundien Kantakirja
Kantakirja on perustettu vuonna 1990 ja sen tarkoituksena on kerätä jalostuksellisesti arvokasta tietoa suoma-
laisista greyhoundeista. Greyhound Racing Liitto ry (GRL) edellyttää, että suomalaisen koiran tulee olla kanta-
kirjattu SGK:an, ennen kuin sille voidaan myöntää kilpailuoikeus ja rekisteröidä se kilpakoiraksi. Kilpailukirja 
on uusittu kilpailukirjakansioksi vuosien 2012-2013 aikana. Kilpailukirjakansio sisältää koiran kantakir-
jaustodistuksen, omistajatodistuksen, omistajanmuutoslomakkeen. Kilpailujen tulossivut ovat vuosikohtaisia ja 
ne jaetaan kilpaileville koirille erikseen.

Vakuutan, että kyseisen koiran  
ylläolevat tiedot on merkitty  
Suomalaiseen Greyhoundien  
Kantakirjaan.

Suomalainen Greyhoundien Kantakirja
Finnish Greyhound Stud Book

Nimi / Name Kantakirjanro / Stud Book number

Sukutaulu / Pedigree

Isä / Sire

Emä / Dam

Kasvattaja / Breeder Kasvattajanimi / Breeder name

Väri / Colour Greyhound / Whippet

Syntymäaika  / Date of birth

Sukupuoli / Sex

Narttu /  
Bitch

Uros /  
Dog

Syntymämaa / Land of birth

Mikrosiru / Microchip

GREYHOUND RACING LIITTO ry  

Päiväys                               Kantakirjaaja

OMISTAJATODISTUS
Owner Certificate

Koiran omistaja(t) - Dog’s owner(s), Nimi ja osoite - Name and address

GREYHOUND RACING LIITTO ry

Päiväys                                                                                                        GREYHOUND RACING LIITON PUOLESTA

Koiran tiedot - Dog’s information
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Kantakirjaaja:
Taru Lehtonen
Metsäpirtinkatu 32 C 8
20740 Turku Finland

Danske Bank FI68 8000 1201 7215 79 www.grl.fi

 

Täytä ja postita tämä kortti, jos myyt koiran 
eteenpäin. Ethän unohda allekirjoituksia. Uusi 
omistaja saa omistajatodistuksen postitse, kun 
omistajamuutoksesta tullut lasku on maksettu.

Koiran tiedot - Dog’s information
Omistajanmuutos

Sukunimi 

Etunimet 

Lähiosoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin 

Sähköpostiosoite 

Aika ja paikka 

Uuden omistajan allekirjoitus 

Entisen omistajan allekirjoitus *

*Jos entisen omistajan nimeä ei viranomaistoimenpiteen vuoksi ole saatavissa niin selvitys liitteenä.

Koirani kadotessa tietoni saa luovuttaa koiran löytäjälle. 

Uusi omistaja

 Nimen selvennys

 Nimen selvennys

Vakuutan, että kyseisen koiran  
ylläolevat tiedot on merkitty  
Suomalaiseen Greyhoundien  
Kantakirjaan.

Suomalainen Greyhoundien Kantakirja
Finnish Greyhound Stud Book

Nimi / Name Kantakirjanro / Stud Book number

Sukutaulu / Pedigree

Isä / Sire

Emä / Dam

Kasvattaja / Breeder Kasvattajanimi / Breeder name

Väri / Colour Greyhound / Whippet

Syntymäaika  / Date of birth

Sukupuoli / Sex

Narttu /  
Bitch

Uros /  
Dog

Syntymämaa / Land of birth

Mikrosiru / Microchip

GREYHOUND RACING LIITTO   

Päiväys                               Kantakirjaaja

Kantakirjaaja:
Taru Lehtonen, Metsäpirtinkatu 32 C 8, 
20740 Turku Finland

Greyhound Racing Liiton ja Suomalaisen Greyhoundien Kantakirjan rekistereihin tallennetaan muun 
muassa henkilön nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tämän omistamien koirien tiedot ja 
jäsenyydet GRL:n jäsenkerhoissa. Näistä tiedoista henkilön nimi, asuinpaikkakunta, tämän omistamien 
koirien tiedot ja jäsenyydet GRL:n jäsenkerhoissa ovat julkisesti saatavissa GRL:n tulostietokannasta. 
Muihin tietoihin käyttöoikeus on vain GRL:n ja SGK:n toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävis-
sään. Tiedot säilytetään GRL:n valitseman palveluntarjoajan suojatulla palvelimella.

Danske Bank FI68 8000 1201 7215 79 www.grl.fi

GREYHOUND RACING LIITTO ry

SUOMESSA SYNTYNYT GREYHOUND
Kasvattajan on oltava GRL:n jäsen, jotta hän voi kantakirjata 
pentueen SGK:n. Kantakirjauslomake löytyy GRL:n inter-
netsivuilta: SGK - Kantakirjauslomakkeet. Lomakkeeseen 
täytetään kasvattajantiedot, pentueen astutus- ja synty-
mäaika, pentueen vanhemmat ja kolmipolvinen sukutaulu, 
pentueen koko ja lyhyt selostus synnytyksen kulusta. Pen-
tuetietoihin täytetään koiran nimi, tunnistetiedot ja tieto 
siitä osallistuuko koira 3-vuotiaiden Grand Prix-kilpailuun. 
Omistajan tiedot eivät ole välttämättömät mikäli pentue ei 
ole kantakirjaushetkellä myyty. Tässä tapauksessa omista-
jatiedot voidaan lisätä kasvattajan ilmoituksen perusteella 
koiran tietoihin myöhemmin ilman lisämaksua.
Kantakirjaaja kantakirjaa ilmoitetut pennut SGK:aan ja lä-
hettää jokaisesta pennusta kasvattajalle kilpailukirjakansion, 
joka sisältää koiran kantakirjaustodistuksen, omistajatodis-
tuksen ja omistajanmuutoslomakkeen. Lisäksi kantakirjaaja 
lähettää kasvattajalle tiedotteen, jossa kerrotaan että koira 
on kantakirjattu. Kasvattaja jakaa pentujensa kilpailukirjan-
kansion uusille omistajille. Kilpailujen tulossivun koira saa 
kilpailutoimistosta aloittaessaan kilpauransa.
Kilpailukirjakansiot toimitetaan kasvattajalle postiennakolla 
tai kantakirjaajan kanssa muuten sovitulla tavalla kuitenkin 
niin, että kantakirjausmaksut on saadun laskun myötä en-
sin maksettu. Muun toimitustavan yhteydessä kantakirjaaja 
ottaa kasvattajalta kuittauksen kilpailukirjakansioiden vas-
taanottamisesta.
Kantakirjausmaksut:
18€ EUR pentu, jonka ikä on alle 4 kalenterikuukautta, 
(CGRC:n säännöissä), 33€ EUR pentu, jonka ikä on yli 4 ka-
lenterikuukautta - kuitenkin alle 6 kalenterikuukautta, 63€ 
EUR pentu, jonka ikä on 6 kalenterikuukautta tai yli, tällöin 
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Pvm Paikka Lähtö Matka Sijoitus Aika Paino Nimi

Kertalisenssi  1

Kertalisenssi 2

Kertalisenssi  3
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on pyydettävä erikoislupa GRL:n hallitukselta myöhäistä kan-
takirjausta varten. Jokainen kantakirjattu Suomessa syntynyt 
greyhound saa oman kantakirjanumeron, sekä kirjaimen, joka 
osoittaa koiran syntymävuotta. Kantakirjanumero on kanta-
kirjatuilla koirilla sama kuin kilpailukirjan numero.

TUONTIGREYHOUND
Tuontigreyhoundista täytetään TUONTIKOIRAILMOI-
TUS-lomake, joka löytyy GRL:n internetsivuilta: SGK - 
Kantakirjauslomakkeet. Asianmukaisesti täytetyn lomak-
keen mukana kantakirjaajalle toimitetaan kopiot koiran 
EXPORT PEDIGREE:stä ja koiran kilpailukirjasta kyseisestä 
tuontimaasta, jos koiralla on juostuja kilpailuja tuontimaas-
saan. Näiden asiapapereiden perusteella kantakirjaaja kan-
takirjaa koiran Suomalaiseen Greyhoundien Kantakirjaan.
Kantakirjaaja lähettää kantakirjatusta koirasta kilpailu-
kirjakansion omistajalle, joka sisältää kantakirjaustodis-
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tuksen, omistajatodistuksen ja omistajanmuutoslomak-
keen. Jokainen kantakirjattu tuontigreyhound saa oman 
kantakirjanumeron ja kirjaimen, joka osoittaa koiran 
kantakirjaus vuotta. Kantakirjanumero on kantakirjatuil-
la koirilla sama kuin kilpailukirjan numero.
Kantakirjaus maksaa kilpailukirjamaksun 18 EUR. Kilpai-
lukirjakansio toimitetaan omistajalle postiennakolla tai 
kantakirjaajan kanssa muuten sovitulla tavalla kuitenkin 
niin, että kantakirjausmaksu on saadun laskun myötä 
ensin maksettu. Muun toimitustavan yhteydessä kanta-
kirjaaja ottaa omistajalta kuittauksen kilpailukirjakansion 
vastaanottamisesta.

KOIRAN NIMEN VAIHTAMINEN
Nimen voi vaihtaa vain kerran edellyttäen, että koiralla ei 
ole jälkeläisiä, eikä samannimistä koiraa ole kymmeneen 
vuoteen ollut kilpailuissa Suomessa. Koiran nimessä voi olla 
enintään 20 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Nimissä 
hyväksytään Suomen virallisten kielten kirjainmerkit, heit-
tomerkki (’) ja väliviiva (-) sekä lisäksi ü-, é-, à- ja è-kirjain-
merkit. Nimenvaihdos maksaa 18 EUR. Kilpailukirjakansio 
toimitetaan omistajalle postiennakolla tai kantakirjaajan 
kanssa muuten sovitulla tavalla kuitenkin niin, että kantakir-
jausmaksu on saadun laskun myötä ensin maksettu. Muun 
toimitustavan yhteydessä kantakirjaaja ottaa omistajalta 
kuittauksen kilpailukirjakansion vastaanottamisesta.
Täytä kaavake ja lähetä se rotusi kantakirjaajalle.

KOIRAN NIMEÄMINEN
Koiran nimessä voi olla enintään 20 merkkiä välilyönnit mu-
kaan lukien. Nimissä hyväksytään Suomen virallisten kielten 
kirjainmerkit, heittomerkki (’) ja väliviiva (-) sekä lisäksi ü-, é-, 
à- ja è-kirjainmerkit. Nimisuoja on voimassa kymmenen vuot-
ta eli koiraa ei voi nimetä samalla nimellä, jos samanniminen 
koira on kilpaillut Suomessa kymmenen vuoden sisällä. Jos sa-
manniminen koira tulee kantakirjaajalle, hän ilmoittaa asiasta 
kasvattajalle, joka muuttaa koiran nimen kokonaan uudeksi tai 
koiran nimen perään tulee roomalaisilla numeroilla luku II. 

OMISTAJANMUUTOS
Koiran omistajanmuutos tapahtuu kantakirjaajalle omis-
tajanmuutoslomaketta käyttäen postitse. Vuonna 2012 ja 
sen jälkeen syntyneet pennut saavat kukin kilpailukirjakan-
sion mukana omistajatodistuksen ja omistajanmuutoslo-
makkeen. Ennen vuotta 2012 syntyneen koiran vaihtaessa 
omistajaa voi omistajanmuutoslomakkeen pyytää kantakir-
jaajalta. Lomake voidaan antaa vain koiran sen hetkiselle 
omistajalle ja omistajuus on todistettava. Omistajanmuutos 
maksaa 18 EUR ja koira saa uuden omistajatodistuksen 
sekä omistajanmuutoslomakkeen, kun maksu on maksettu 
kokonaisuudessaan GRL:n tilille. 
Koiran voi omistaa yksityinen henkilö, syndikaatti tai yritys, 
mutta treenarina voi olla vain oikeustoimikelpoinen täysi-
ikäinen henkilö. Treenarin nimeä ei merkitä omistajanmuutos-
lomakkeeseen vaan se merkitään erikseen tulostietokantaan.

3 – VUOTIAIDEN GRAND PRIX

Tämä kilpailu on tarkoitettu ainoastaan Suomessa syn-
tyneille koirille. Kantakirjauksen yhteydessä kasvattaja 
ilmoittaa valitsemansa pennut Grand Prix-kilpailuun, 

johon pennut osallistuvat sinä vuonna, kun täyttävät 
kolme (3) vuotta. Kantakirjauslomakkeessa on ”kyllä” ja 
”ei”-vaihtoehdot tätä tarkoitusta varten. GP-kilpailuun 
ilmoitettujen pentujen omistajille lähetetään kilpailukir-
jakansion välissä maksulaput sekä pieni tiedote, jossa 
kerrotaan koiran osallistumisesta ko. kilpailuun. Kasvat-
taja huolehtii näiden toimittamisesta pennun ostajalle.
Osallistumisoikeus GP –kilpailuun säilyy koiralla, mikäli 
kasvattaja on huolehtinut ensimmäisen maksuerän suorit-
tamisesta syntymävuotta seuraavan vuoden huhtikuun 15. 
päivään mennessä ja tämän jälkeen omistaja loppueristä 
alla olevan taulukon mukaisesti.
Omistajan erät:
1. erä = 17 EUR 2-vuotiskauden, 15.4. mennessä
2. erä = 17 EUR 3-vuotiskauden, 15.4. mennessä
3. erä = 17 EUR osallistumismaksu + muut maksut

Palkintorahat koostuvat kasvattajien ilmoitusten ja pen-
tujen omistajien jatkomaksujen perusteella. Palkintora-
hojen jako määräytyy ilmoittautumismaksuista kerty-
neistä varoista. 75 % käytetään loppukilpailun kokonais-
palkintosummaan ja 25 % loppukilpailun kasvattajara-
hoihin. Kilpailun kokonaispalkintosummaa voi kasvattaa 
myös muu hankittu sponsorointi.
Finaalin kokonaispalkintosumman jakokaavio: SIJA 1. 38 
% 2. 27 % 3. 14 % 4. 7 % 5. 7 % 6. 7 %. Ilmoittau-
tumismaksuista 25 % jaetaan kaikkien finaalissa hyväk-
sytyn juoksusuorituksen tehneiden koirien kasvattajille 
samassa suhteessa. 
Greyhoundien kantakirjaaja:
Taru Lehtonen, Metsäpirtinkatu 32 C 8, 20740 Turku
Puh. 040 586 5566, whipgrey@gmail.com 

Whippettien kantakirjaaja: 
Sami Kytömäki, Vareliuksenkatu 9, 38200 Sastamala
Puh. 040 1498770, sami.kytomaki@gmail.com 

EUGSB - EUROOPPALAINEN GREYHOUND 
KANTAKIRJA

Poiminta GRL:n ratajuoksusäännöistä: "4.1 Kantakirjaus 
... Pentue on SGK:n lisäksi rekisteröitävä joko Suomen Ken-
nelliittoon (SKL) tai Eurooppalaiseen Greyhoundien Kan-
takirjaan (EuGSB), joka on Manner-Euroopan Greyhound 
Racing-järjestön (CGRC) alainen kantakirja."
EuGSB:iin rekisteröitävän pentueen rekisteröintimaksuista 
vastaa kasvattaja. GRL:n hallitus pyrkii kehittämään yhteis-
työtä ja yhteisiä uusia toimintamalleja EuGSB rekisteröin-
neistä vastaavan CGRC:n hallituksen kanssa. Prosessi on 
toistaiseksi vielä kesken. Näin ollen suosittelemme, että 
mikäli olet suunnittelemassa pentuetta EuGSB rekisteriin 
ota hyvissä ajoin ennen astutusta yhteyttä GRL:n edusta-
jaan. Näin voit varmistua, että rekisteröinti sujuu ongelmit-
ta voimassa olevien käytänteiden mukaan ja pentueesi saa 
kilpailuluvan.
Mikäli tarvitset apua lomakkeiden täytössä tai haluat ky-
syä jotain asiaan liittyvää ota yhteyttä. Kaikki tarvittavat 
lomakkeet löytyvät CGRC:n internetsivuilta www.cgrc.
eu sekä www.grl.fi -> lomakkeet -> CGRC:n kaavakkeita
GRL:n hallituksen edustaja Riikka Kivioja puh. 050-
5738214 tai beevale@gmail.com


