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Haukun arvostelu
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Yleiset periaatteet
Ominaisuuden arvostelun erityiset perusteet
Arvostelevan tuomarin taito/ kyky arvostella koiran haukkuominaisuutta
Olosuhteiden vaikutus haukun arvostelussa
Haukun arvostelun rodunomaiset piirteet

– Ajokoesäännöillä voi kilpailla useita rotuja
Haukun arvostelun yleiset periaatteet
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Haukku arvioidaan säännöissä annetun asteikon mukaisesti
Hyvän haukkunumeron edellytys on, että ajoa pystyy haukun perusteella vaivatta seuraamaan
Haukun laatu on oleellinen osa ajotapahtumaa
Haukkunumero kertoo kuinka nautittavaa ajon seuraaminen on.
Haukun laatu on selvästi periytyvä ominaisuus
Haukun arvostelun erityiset perusteet
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Haukun arvioinnissa otetaan huomioon monta osatekijää, joista määräävin on kuuluvuus.
Jos kuuluvuus arvioidaan apusarakkeella ja lisätiedoissa tyydyttäväksi (2),ei lopullinen haukkunumero voi
olla enempää kuin 4.

•

Kuuluvuudeltaan tyydyttävä haukku = ajoa ei pysty vaivatta seuraamaan

•

Haun arvostelun erityiset perusteet
Muut haukun osatekijät voivat nostaa tai laskea haukkunumeroa, mutta raamit antaa kuuluvuus

•

Kertovuus
- kertoo etäisyyden ajettavaan
- kertoo kuinka ajo sujuu
- älä anna hyvän kertovuuden alentaa haukkunumeroa
- mikäli epäilet haukun olevan väärin kertova, pyri aina tarkistamaan asia
- kertovuus on intohimoisuuden ohella hyvän haukun oleellinen osatekijä

Sukupuolileima /äänien määrä
Niin uroksen kuin nartunkin hyvässä haukussa on sekä korkeita, että matalia ääniä, sukupuolileima erottuu
äänen sävystä ei korkeudesta.
Tiheys
Liiallinen tiheys voi heikentää kuuluvaisuutta
Kovin harva haukku taas vähentää sekä kertovuutta, että intohimoisuutta eli alentaa haukkunumeroa.
Olosuhteiden vaikutus haukun arvosteluun
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Ulkoiset olosuhteet : kova tuuli, lumipeite, maaston muodot jne. vaikuttavat oleellisesti haukun
kuuluvuuteen.

•
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Pyri kuuntelemaan haukkua eri etäisyyksiltä
Maastontuntemus, kartta, ryhmän toimintasuunnitelma ja tekniset apuvälineet ovat oiva apu epäedullisten
olosuhteiden voittamiseksi.
Haukun arvostelun rodunomaiset piirteet
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Ajokokeisiin on osallistumisoikeus kaikilla ryhmän 6 koirilla
Eri rotujen haukun tuleekin kuulostaa erilaisilta, mutta ne arvioidaan samojen periaatteiden mukaisesti.
Beaglen haukkulisätieto kuvaa vain haukun laatua
Arvosta ”pitkää” haukkua
Haukun arvostelu ”pähkinänkuoressa”
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HYVÄÄ:
Asteikko antaisi mahdollisuuden selvää eron hyvien ja heikkojen haukkujien välille myös loppupisteissä
HUONOA:
Arvosteluasteikko pyrkii edelleen asettumaan välille 8-6
Hyvä kertovuus tuppaa alentamaan haukkunumeroa
Vaikea arvosteltava, tuomarin omat mieltymykset vaikuttavat liian paljon

