AJO- JA KETUNAJOKOKEEN KOEKAUDEN KOKEEN
JÄRJESTÄMISOHJEEN SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS
JA VALIONARVOSÄÄNTÖJEN MUUTOSEHDOTUS
Hallitus päätti hyväksyä yksimielisesti kokouksessaan 12.11.2015 koulutustoimikunnan
esityksen vuosikokoukselle 2016 koskien ajokokeen ja ketunajokokeen sääntömuutosta
koekauden kokeen järjestämiseksi.
Liitteiden järjestys:
• koekauden koe järjestämisohje AJOK
• koekauden koe järjestämisohje KEAJ
• sääntömuutos AJOK
• sääntömuutos KEAJ
• valionarvosäännöt

• Koekauden koe järjestämisohje AJOK
Liite 2
Koekauden kestävän ajokokeen järjestämisohje.
1. Koe kestää koko koekauden 20.8. - 28. 2.
(29.2.)
2. Kokeen järjestäjänä toimii kennelpiiri.
Kennelpiiri voi siirtää kokeen käytännön järjestelyt esimerkiksi piirinsä alueella toimivalle yhdistykselle.
3. Kennelpiiri nimeää koekaudelle kokeen
vastaanottavat ylituomarit.
4. Kokeeseen ilmoittaudutaan kennelpiirin
nimeämälle ylituomarille järjestäjän määräämällä tavalla, kuitenkin viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä.
5. Ilmoittautuminen tehdään sen kennelpiirin nimeämälle ylituomarille, minkä alueella
arvostelu aloitetaan.
6. Ylituomari tarkastaa koiran osallistumisoikeuden ja palkintotuomariryhmän arvostelukelpoisuuden sekä määrää irtilaskuajan.
Tarvittaessa ylituomari ohjeistaa palkintotuomariryhmän.
7. Koemaaston tulee sijaita sellaisella etäisyydellä ylituomarista, että hänellä on mahdollisuus valvoa koetta. (korkeintaan noin
100 km maanteitse)
8. Koepäivän päätyttyä ryhmätuomari antaa

puhelimitse ylituomarille selvityksen kokeen
kulusta.
9. Kokeen purkutilaisuus pyritään pitämään
välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon
kuluessa suorituksesta. Ylituomari tarkastaa
koiran rokotukset ja tunnistusmerkinnän.
Tulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut sen.
10. Jokainen koesuoritus on erillinen koe,
josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja
koepöytäkirja. Koirakohtaisen pöytäkirjan
kohtaan sijoitus, merkitään - / KK.
11. Koejärjestäjän tulee huolehtia siitä, että
koetulokset julkaistaan.
Tällä järjestämisohjeella täsmennetään
ajokokeen sääntöjen 12.1 kohta Koekauden
kestävä koe.

• Koekauden koe järjestämisohje KEAJ
Liite 2
Koekauden kestävän ketunajokokeen järjestämisohje.
1. Koe kestää koko koekauden 20.8. - 28. 2.
(29.2.)
2. Kokeen järjestäjänä toimii kennelpiiri.
Kennelpiiri voi siirtää kokeen käytännön järjestelyt esimerkiksi piirinsä alueella toimivalle yhdistykselle.
3. Kennelpiiri nimeää koekaudelle kokeen
vastaanottavat ylituomarit.
4. Kokeeseen ilmoittaudutaan kennelpiirin
nimeämälle ylituomarille järjestäjän määräämällä tavalla, kuitenkin viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä.
5. Ilmoittautuminen tehdään sen kennelpiirin nimeämälle ylituomarille, minkä alueella
arvostelu aloitetaan.
6. Ylituomari tarkastaa koiran osallistumisoikeuden ja palkintotuomariryhmän arvostelukelpoisuuden sekä määrää irtilaskuajan.
Tarvittaessa ylituomari ohjeistaa palkintotuomariryhmän.

7. Koemaaston tulee sijaita sellaisella etäisyydellä ylituomarista, että hänellä on mahdollisuus valvoa koetta. (korkeintaan noin
100 km maanteitse)
8. Koepäivän päätyttyä ryhmätuomari antaa
puhelimitse ylituomarille selvityksen kokeen
kulusta.
9. Kokeen purkutilaisuus pyritään pitämään
välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon
kuluessa suorituksesta. Ylituomari tarkastaa
koiran rokotukset ja tunnistusmerkinnän.
Tulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut sen.
10. Jokainen koesuoritus on erillinen koe,
josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja
koepöytäkirja. Koirakohtaisen pöytäkirjan
kohtaan sijoitus, merkitään - / KK.
11. Koejärjestäjän tulee huolehtia siitä, että
koetulokset julkaistaan.
Tällä järjestämisohjeella täsmennetään ketunajokokeen sääntöjen 12.1 kohta Koekauden
kestävä koe.

• Sääntömuutos AJOK
12. Koeluokka ja koeaika
Ajokoe on yksiluokkainen, tietylle päivämäärälle tai koekauden ajalle 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 Koekauden kestävä koe
Koekauden kestävän ajokokeen yksityiskohtaiset erillisohjeet on tarkemmin määritelty
näihin sääntöihin liittyvissä ohjeissa.
( Liite 2 )

• Sääntömuutos KEAJ
12. Koeluokka ja koeaika
Ketunajokoe on yksiluokkainen, tietylle päivämäärälle tai koekauden ajalle myönnetty
yksipäiväinen koe.
Ketuajokoetapahtuma voidaan myös järjestää

kahtena peräkkäisenä päivänä pidettävänä
erillisenä ketunajokokeena.
Silloin koiralla on oltava eri maasto ja eri tuomarit kumpanakin päivänä.
Koiran sijoitus määräytyy kummankin kokeen
yhteenlasketun pistemäärän mukaan.
12.1 Koekauden kestävä koe
Koekauden kestävän ketunajokokeen yksityiskohtaiset erillisohjeet on tarkemmin määritelty näihin sääntöihin liittyvissä ohjeissa.
( Liite 2 )

• Valionarvosäännöt
Ajokokeiden käyttövalion arvo (FIN KVA)
4 x AJOK-1 saavutettuna vähintään kahden
eri koekauden aikana. Käyttövalion arvoon
oikeuttavia tuloksia on oltava vähintään kaksi
paljaalta maalta ja yksi lumikeliltä.
Käyttövalion arvoon hyväksytään yksi AJOK-1
palkinto koekauden kestävästä kokeesta tai
siirtymäaikana kahden viikon kokeesta.
Lisäksi FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelu ”hyvä” koiran täytettyä
viisitoista (15) kuukautta.
Ketunajokokeiden käyttövalion arvo
(FIN KVA-K)
4 x KEAJ-1 saavutettuna vähintään kahden
eri koekauden aikana. Käyttövalion arvoon
hyväksytään yksi KEAJ-1 palkinto koekauden
kestävästä kokeesta tai siirtymäaikana kahden
viikon kokeesta.
Lisäksi FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelu ”hyvä” koiran täytettyä
viisitoista (15) kuukautta.
Koiralta, joka on ennestään jonkin muun
maan käyttövalio, vaaditaan ko. koemuodosta vain yksi käyttövalionarvoon oikeuttavista
tuloksista Suomessa sekä mahdolliset lisävaatimukset.

