
              KILPAILULISENSSI -ANOMUS 

Greyhound Racing Liitto ry 

 
Täyttöohje : Perus- ja tunnistetiedot täytetään ennen soolokoejuoksuun osallistumista.  
Vain kaikki kohdat asianmukaisesti täytetyllä kaavakkeella voidaan anoa kilpailulisenssiä. 
Koira tulee olla kantakirjattu Suomalaiseen Greyhoundien Kantakirjaan / whippet 
kilpailurekisteriin, ennen kuin se voi juosta soolokoejuoksun ja saada kilpailulisenssioikeuden. 
 

Rotu  Synt. aika Kantakirja numero 

Koiran nimi  

Rekisterinumero (SKL) Tunniste (tatuointi / mikrosiru) 

Hallitseva väri  
 

Merkkien väri 

Poikkeava purenta 
 
Yläpurenta                           Alapurenta 

Kivekset 
 
Normaalit                              Poikkeavat 

Koiran isän nimi Koiran emän nimi 

Kasvattaja Kennelnimi 

Omistaja (t) Osoite 

Omistajan puh.nro Postinumero 

Kilpailuttaja, oikeustoimikelpoinen henkilö Kilpailuttajan puh.nro 

Osoite Postinumero 

Jäsenyys GRL ry:ssä 
 
Uusi jäsen vuodesta                 --------------------------            Entinen jäsen 

Edustaa kerhoa 

 
Koira tunnistettu 
 
pvm ______ / ______ / _____________ 
 
___________________________________________ 
Allekirjoitus 

Lisenssioikeus saavutettu 
 
pvm ______ / ______ / _____________ 
 
___________________________________________ 
Allekirjoitus 

 
Anon tässä anomuksessa mainitulle koiralle GRL ry:n kilpailulisenssiä. 
Olen tutustunut kilpailu - ja luokitussääntöihin sekä kilpailukutsun ohjeisiin ja sitoudun 
noudattamaan niitä. 
Paikka ja aika  Kilpailuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 



              KILPAILULISENSSI -ANOMUS 

Greyhound Racing Liitto ry 

SOOLOKOEJUOKSU 
Pvm Rata 

 
 

Matka 
 

Koppi 
 

Koiran aika ( * käsiaika) Luokka 

Arviointi (Täyttöohje : Soolokoejuoksijaan sopivat kohdat, alleviivataan)  
 Kopittaminen , koppikäyttäytyminen ja lähtö ok 
 kääntyy lähtökopissa 
 lähtee takaperin / myöhästyy lähdössä huomattavasti 
 keskeyttää lähdössä tai etusuoralle 
 aikaavievä kopitus 
 Fyysinen ja psyykkinen valmius ok 
 viehekiinnostus puutteellinen 
 ei näköyhteyttä vieheeseen 
 ei juokse maaliin 
 juoksutekniikassa huomattavia puutteita 
 kaarrejuoksussa huomattavia puutteita 
 kaatuu, loukkaantumisen tms seurauksena 
 koiran nopeus ei riittävä 
       Muuta 
 kilpailuttaja ei hallitse riittävästi kilpailurutiineja 
 asiapaperit puutteelliset 

Hyväksytään  Hylätään  
 
______________________________________________ 
Valvojan allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

 
 

 Ei voi arvostella  
soolokoejuoksuna 

 Uusii soolokoejuoksun 

 Jatkaa vasta  
karenssiajan jälkeen 

Karenssin syy:  
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 

Karenssi päättyy : 
_____ / ____ ________ 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SOOLOKOEJUOKSU 
Pvm Rata 

 
 

Matka 
 

Koppi 
 

Koiran aika ( * käsiaika) Luokka 

Arviointi (Täyttöohje : Soolokoejuoksijaan sopivat kohdat, alleviivataan)  
 Kopittaminen , koppikäyttäytyminen ja lähtö ok 
 kääntyy lähtökopissa 
 lähtee takaperin / myöhästyy lähdössä huomattavasti 
 keskeyttää lähdössä tai etusuoralle 
 aikaavievä kopitus 
 Fyysinen ja psyykkinen valmius ok 
 viehekiinnostus puutteellinen 
 ei näköyhteyttä vieheeseen 
 ei juokse maaliin 
 juoksutekniikassa huomattavia puutteita 
 kaarrejuoksussa huomattavia puutteita 
 kaatuu, loukkaantumisen tms seurauksena 
 koiran nopeus ei riittävä 
       Muuta 
 kilpailuttaja ei hallitse riittävästi kilpailurutiineja 
 asiapaperit puutteelliset 

Hyväksytään  Hylätään  
 
______________________________________________ 
Valvojan allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

 Ei voi arvostella  
soolokoejuoksuna 

 Uusii soolokoejuoksun 

 Jatkaa vasta  
karenssiajan jälkeen 

Karenssin syy:  
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 

Karenssi päättyy : 
_____ / ____ ________ 
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