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AJOKOKEEN ( Ajok ja Beaj ) SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 29.05.2011
Voimassa 1.8.2011 alkaen
1. Ajokokeiden tarkoitus
Ajokokeiden tarkoituksena on ajavien koirien jäniksen ajo-ominaisuuksien selville saaminen jalostusta varten, harrastajien ja
heidän yhteistoimintansa kehittäminen sekä kilpailumahdollisuuksien tarjoaminen näihin sääntöihin pohjautuen.
Ajokokeissa ei ole tarkoitus vahingoittaa riistaeläintä tai koiraa, eikä altistaa niitä kohtuuttomalle rasitukselle.
2. Koelajit
Ajokokeet voivat olla luonteeltaan yleisiä, yhdistyksen jäsenten välisiä, rotujärjestön alaisten rotujen kokeita tai kokeita, joihin
osallistumisesta määrätään erillisillä kilpailusäännöillä tai ohjeilla.
3. Osallistumisoikeudet ja rajoitukset
3.1. Oikeudet
Ajokokeeseen saavat osallistua FCI:n ajavien koirien roturyhmään kuuluvat rodut.
Osallistuvien koirien on täytettävä Kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja rokotusvaatimukset.
Ajokokeeseen osallistuvan koiran tulee olla palkittu FCI:n hyväksymän maan kenneljärjestön hyväksymässä näyttelyssä
täytettyään 9 kuukautta; poikkeus (Liite 1 Liitevihko: Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet , jatkossa
”Liitevihko”).
Koetoimikunnan ja ylituomarin on tarkistettava osallistumisoikeus.
3.2. Rajoitukset
Koe voidaan järjestää vain, jos siihen osallistuu vähintään kolme ( 3 ) koiraa.
Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää ilmoittautumisjärjestyksen mukaisesti, jos koejärjestelyt niin
vaativat.
Kokeeseen ei saa osallistua.
1) Sairas koira.
2) Kantava narttu 30 vuorokautta ennen arvioitua penikoimista ja 42 vuorokautta penikoimisen jälkeen.
3) Koira, joka ei täytä Kennelliiton antidopingsäännön vaatimuksia.
4) Kiimainen narttu.
4. Jääviys
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen jääviyssääntö ( Liitevihko )
5. Järjestämisluvan myöntäminen
Näitä sääntöjä noudatetaan FCI:n, Kennelliiton ja kennelpiirien myöntämissä ajokokeissa. FCI myöntää kansainväliset kokeet.
Kennelliito myöntää valtakunnalliset mestaruuskilpailut, niiden valintakokeet ja maaottelut. Muiden kokeiden luvat myöntää
kennelpiiri.
6. Koeluvan anominen
6.1. Luvan anoja ja järjestelyistä vastaava
Kokeen Järjestämisluvan anoo järjestävä yhdistys ( yhdistykset ), jonka pitää olla Kennelliiton jäsen. Kokeen järjestelyistä huolehtii
järjestävä yhdistys (yhdistykset ).
6.2. Anomisen määräaika
Koe on anottava Kennelliiton kulloinkin määräämänä aikana ( Liitevihko ). Hyväksytty koe tulee järjestää myönnettynä ajankohtana
ja vain poikkeustapauksissa se voidaan siirtää tai peruuttaa.
6.3. Anomuksen sisältö
Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kokeen laji ja luonne, osanottorajoitukset, koeaika ja -paikka, osanottomaksu
sekä kenelle ja mihin mennessä ilmoittaudutaan ja osanottomaksu maksetaan, tehtävään lupautunut ylituomari ja hänen
varamiehensä ja vastaava koetoimitsija.
6.4. Anomuksen osoitus
Anomus osoitetaan aina sen kennelpiirin hallitukselle, jonka alueella koe järjestetään.
6.5. Kokeesta ilmoittaminen ja tiedottaminen
Kennelpiirit toimittavat myöntämistään kokeista listan Kennelliitolle julkaistavaksi.
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7. Kokeen siirto ja peruuttaminen
Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva yleinen sääntö. ( Liitevihko )
8. Ylituomari ja hänen varamiehensä
Ylituomarin ja hänen varamiehensä on oltava Kennelliiton hyväksymä ko. koemuodon ylituomari, jolla on voimassa oleva
arvosteluoikeus. Ylituomarin on oltava Kennelliiton ja Suomen Ajokoirajärjestön tai Suomen Beaglejärjestön jäsen.
9. Muut tuomarit
Palkintotuomareita on koeryhmässä kaksi tai kolme. Jos käytetään kolmea tuomaria, on joka koeryhmässä oltava kolme tuomaria.
Kolmannelta tuomarilta otetaan huomioon vain ajoaika. Ryhmänjohtajan tulee olla vähintään 18-vuotias ja palkintotuomarin
vähintään 15-vuotias.
9. 1. Palkintotuomarin pätevyys
Palkintotuomarilla on oltava voimassa oleva palkintotuomarikortti ja voimassa oleva arvosteluoikeus. Palkintotuomarina voi
tarvittaessa toimia myös palkintotuomarikurssin suorittanut harjoittelija ellei kyseisen kokeen järjestämissääntö toisin määrää.
9. 2. Ryhmänjohtaja
Ylituomari nimeää palkintotuomariryhmässä yhden ryhmänjohtajaksi, jonka antamia ohjeita on noudatettava. Ryhmänjohtajan on
oltava joko Kennelliiton tai rotujärjestön jäsen, muiden tuomarien on oltava joko Kennelliiton tai sen jäsenyhdistyksen jäseniä.
10. Kokeeseen ilmoittautuminen ja kokeesta poisjääminen
10. 1. Ilmoittautuminen
Kokeeseen on ilmoittauduttava ja osanottomaksu on maksettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään viisi päivää ennen kokeen
alkua. Koiranomistajille ilmoitetaan kokeeseen pääsystä viimeistään heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
10. 2. Jälki-ilmoittautuminen
Jälki-ilmoittautumista ei hyväksytä.
10. 3. Poisjääminen
Ilman pätevää syytä pois jäänyt on aina velvollinen maksamaan osanottomaksun. Päteväksi syyksi poisjäämiseen katsotaan koiran
alkanut kiima sekä koiran tai koiranohjaajan sairaus. Poisjäämisestä on ilmoitettava koetoimikunnalle heti esteen ilmettyä.
11. Rotukohtainen arvostelu
Ajavien koirien ominaisuudet ja työskentely arvioidaan näiden sääntöjen liitteenä olevien Kennelliiton hyväksymien ohjeiden
mukaisesti.
Milloin kokeeseen osallistuu eri rotuisia koiria, tuomarin pitää olla perehtynyt riittävästi koemuotoon osallistuvien koirien
rodunomaiseen työskentelyyn.
Liite 1 Beaglein rotukohtainen erityisohje.
12. Koeluokka ja koeaika
Ajokoe on yksiluokkainen, tietylle päivämäärälle tai kahden viikon koejaksolle myönnetty yksipäiväinen koe.
Ajokoetapahtuma voidaan myös järjestää kahtena peräkkäisenä päivänä pidettävänä erillisenä ajokokeena. Silloin koiralla on
oltava eri maasto ja eri tuomarit kumpanakin päivänä.
Koiran sijoitus määräytyy kummankin kokeen yhteenlasketun pistemäärän mukaan.
12.1. Kahden viikon koe
Kahden viikon koe on erillinen koetapahtuma, eikä sitä voida pitää muiden kokeiden yhteydessä. Koiranohjaaja voi itse valita
koepäivän ja hänen on ilmoitettava se ylituomarille viimeistään vuorokautta ennen koiran koettelua. Kahden viikon kokeessa koirat
eivät kilpaile keskenään. ( Liite 2 Ajokokeiden (AJOK/BEAJ) kahden viikon kokeen järjestämisohje )
’
12.2. Suoritukseen liittyviä käsitteitä
1) Koiranohjaaja luopuu kesken kokeen
2) Tuomari keskeyttää koesuorituksen
3) Koira suljetaan kokeesta

Luopui
Keskeytettiin
Suljettu

Luopuminen, keskeyttäminen ja sulkeminen määritellään tarkemmin näihin sääntöihin liittyvissä ohjeissa.
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13. Koiran loukkaantuminen
Koiran loukkaantuessa on sen koesuoritus keskeytettävä. Päätöksen kokeen keskeyttämisestä tekee ylituomari, maastossa
ryhmänjohtaja ellei ylituomari ole heti tavoitettavissa. Ryhmänjohtajan on perusteltava keskeyttäminen ylituomarille ensi tilassa.
Ennen keskeyttämistä suoritettu arvostelu jää voimaan.
14. Vastuukysymykset
Koiranomistaja vastaa koiralle aiheutuneista ja koiran aiheuttamista vahingoista.
15. Kokeen arvosteluperusteet
15.1 Arvostelu
Ajokokeen lopputulos on ominaisuuspisteiden ja ajoajan pisteiden summa.
Koiran työskentely kokeessa arvostellaan seuraavasti :
Ajoajan pisteet enintään
70 pistettä
Ominaisuuspisteet enintään 30 pistettä
15.2 Ajoajan pisteet
Ajoajan pisteet lasketaan seuraavan kaavan mukaan
Ajoajan pisteet = 70 x t / 240 ( t= ajoaikojen summa minuutteina )
15.3 Ominaisuuspisteet
Ominaisuuspisteet ovat ansiopisteitä ja tappiopisteitä.
Palkintotuomarit arvioivat ominaisuuspisteet koiran suorituksen perusteella eräkohtaisesti, ansiopisteet asteikolla 1-10 ja
tappiopisteet asteikolla 0-10.
Erän ominaisuuspisteet saadaan laskemalla tuomarien antamien pisteiden keskiarvot.
Lopulliset pisteet saadaan laskemalla erien ansiopisteiden keskiarvot yhteen ja vähentämällä summasta erien tappiopisteet
yhteenlaskettuina.
Mikäli jotain ominaisuutta ei pystytä arvostelemaan, käytetään viivaa palkintotuomariohjeiden mukaisesti.
Ansiopisteet
Haku
Haukku
Ajotaito

= 1 - 10
= 1 - 10
= 1 - 10

Tappiopisteet
Hakulöysyys
Ajolöysyys

= 0 -10
= 0 -10

15.4 Palkintosijaan oikeuttavat pisteet
Suuret ajokoirat
1. palkinto vähintään
2. palkinto vähintään
3. palkinto vähintään

75
60
50

Beaglet ja eestinajokoirat
1. palkinto vähintään
2. palkinto vähintään
3. palkinto vähintään

60
50
40

16. Kokeen tulokset
16. 1. Tulosten tarkistus
Kokeen sihteeri tarkistaa kaikki laskelmat ja huolehtii tulosten merkitsemisestä koepöytäkirjaan sekä koepöytäkirjaan ja jättää ne
viipymättä ylituomarin tarkistettaviksi. Ylituomarin on vahvistettava lomakkeet nimikirjoituksellaan ja lisättävä tuomarinumeronsa
nimen yhteyteen.
Kennelpiirin, ao. rotujärjestön ja Kennelliiton tulee korjata koetuloksissa todetut puutteet ja virheet.
16. 2. Tulosten lähettäminen
Koetoimikunnan on lähetettävä ylituomarin tarkastamat ja vahvistamat koepöytäkirjat ja koirakohtaiset pöytäkirjat viikon kuluessa
kokeen päättymisestä koeluvan myöntäjän ilmoittamaan osoitteeseen.
Kennelpiirin on lähetettävä, Kennelliitolle ja rotujärjestölle kuuluvat pöytäkirjojen kappaleet kahden viikon kuluessa kokeen
päättymisestä.
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17. Muutokset sääntöihin
Rotujärjestöjen yleisten kokousten hyväksymät ja esittämät sääntömuutokset vahvistaa Kennelliiton valtuusto. (Katso liitevihko:
Sääntöjen muuttaminen)
18. Erimielisyydet ja valitukset
Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva yleinen sääntö. (Liitevihko)
19. Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin osallistumista tai antaa muita niiden
toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.
Sääntöjen liitteenä on Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet

