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GRL:n ratajuoksusääntöjen kohta 4.3. Kilpailuvarustus: 
 
”Koiralla on oltava kiinnitettynä GRL:n hyväksymää mallia oleva kuonokoppa siitä hetkestä alkaen, kun 
koira menee esittelyyn, siihen hetkeen saakka, kunnes koira on poistunut radalta. Kuonokoppia on 
lisäksi pidettävä sellaisissa palkintojenjaoissa, joissa on useita koiria samanaikaisesti. 
 
Koiralla tulee olla yllään kilpailumantteli. Kilpailumanttelit on numeroitu yhdestä kuuteen ja ne ilmoittavat 
koiran lähtökopin numeron. Manttelien värit ovat:  

➢ Koppi 1: punainen, numero valkoisella  
➢ Koppi 2: sininen, numero valkoisella  
➢ Koppi 3: valkoinen, numero mustalla  
➢ Koppi 4: musta, numero valkoisella  
➢ Koppi 5: keltainen tai oranssi, numero mustalla 
➢ Koppi 6: mustavalkoinen, vaakasuoraraitainen, numero punaisella  

 
Koiran varusteiden (kuonokoppa ja mantteli) on oltava sopivan kokoiset ja ehjät. Vaadittujen varusteiden 
lisäksi koiran eturaajat, mm. kannukset, voidaan suojata kevyellä teippauksella. Nivelen yli meneviä tai 
niveliä tukevia siteitä tai teippauksia ei kuitenkaan sallita. Jos teippauksia käytetään, tulee niiden olla 
molemmissa eturaajoissa.” 
 
Kuonokopat: 
 
GRL:n kilpailuissa on sallittu kolme erilaista koppamallia: 
 

    
 

 
 
Kilpailussa kielletyt kopat: 

 
 

Australialainen koppa 
juotettua teräslankaa 

Englantilainen koppa 
materiaali vaihtelee 

Tässä kopassa solkikiinnitys poikkeuksellisesti 
sallitaan, sillä kiinnitys kulkee kaulan ympäri. 

Nylonkoppa 
muovia 

Jenkkikoppa 
Perusteluina kopan erittäin terävät, 

kovat muovireunat, jotka voivat 
vahingoittaa kanssakilpailijoita. Paksun 

solkikiinnityksellä olevan niskalenkin 
vuoksi kopan pysymisestä koiran 

päässä ei ole varmuutta. 
 

Erilaiset kennelkopat 
Perusteluina umpinaisuus, kova muovi 

sekä kopan niskalenkki, jossa on 
solkikiinnitys eikä se istu napakasti. 
Paksun niskalenkin vuoksi kopan 

pysymisestä koiran päässä ei 
varmuutta. 

Muoviset niitatut kopat 
Perusteluina koppien kestävyyden ja 

koiran päässä pysymisen 
kyseenalaisuus sekä kopan niskalenkki, 

jonka vuoksi koppa ei istu riittävän 
napakasti. Nämä kopat eivät juurikaan 

poikkea kennelkopista. 
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Erilaisia kilpailumantteleita: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eturaajojen teippaus: 
 

Vaadittujen varusteiden lisäksi koiran eturaajat, 
mm. kannukset, voidaan suojata kevyellä 
teippauksella. Nivelen yli meneviä tai niveliä 
tukevia siteitä tai teippauksia ei kuitenkaan 
sallita. Jos teippauksia käytetään, tulee niiden olla 
molemmissa eturaajoissa ja ne tulee käydä 
erikseen hyväksyttämässä rataeläinlääkärillä 
ennen lähtöä. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Muuta: 
 
Lähettäjä tarkistaa koiran kilpailuvarustuksen, ja jos varusteet eivät täytä näitä vaatimuksia, lähettäjä 
poistaa koiran radalta ja koira saa tuomioksi V:n, eli kilpailuttajan virheen. Koiralle ei seuraa tästä 
kilpailukieltoa muusta, kuin siitä lähdöstä, josta se on saanut V:n. V:n voi saada myös koira, jolla olisi 
kisavarusteet kunnossa, mutta jonka kopitus hidastaa huomattavasti lähdön alkua. 
 
Varusteita ei voida enää lähtöesittelyn aikana lähteä vaihtamaan tai täydentämään, sillä se hidastaa 
kisapäivän kulkua ja häiritsee toisten koirien suoritusta. V:n saanut koirakko poistuu rata-alueelta 
tuomion saatuaan lähettäjän ohjeiden mukaisesti. 
 
 
Kuonokopat ja koirien päät ovat eri mallisia. Kopan sopivan istuvuuden voit tarvittaessa tarkistaa esim. 
GRL:n päätuomarilta. 
 
Kilpailuvarusteisiin liittyvissä kysymyksissä olethan yhteydessä GRL:n hallitukseen sähköpostitse 
hallitus@grl.fi. Listan päätuomareista löydät GRL:n kotisivuilta kohdasta ”Yhteystiedot” – ”Lista 
tuomareista”. 

Joustava trikoomantteli Napilla kiinnittyvä kangasmantteli 


