Koulutusaiheet 2009
Kahden viikon koe
 Koirien arvostelussa noudatetaan kaikilta osin ajokokeen sääntöjä ja
ohjeita.
 Järjestämisohjeella kokeen järjestelyt on raamitettu selkeäksi ja
yhdenmukaiseksi koetapahtumaksi.
 Poikkeuksia yksipäiväiseen kokeeseen verrattuna on ainoastaan
koiranohjaajan mahdollisuus valita koepäivä ja –maasto sekä ylituomarin
mahdollisuus toimia palkintotuomarina.
• Ajokokeen säännöt 13.1. ja 16. sekä liite 6.
Havaintoja
• Osanottajamäärien perusteella kokeelle on ollut selkeä tilaus.

•

Kokeen arvostusta kuitenkin nakertaa, selkeistä ohjeista huolimatta,
järjestelyjen kirjavuus.

•

Puutteita on havaittu erityisesti:
– Aloitus- ja päätöstilaisuuksien järjestelyissä
– Koepöytäkirjojen käsittelyssä ja täytössä
– Jääviyssäännön noudattamisessa

– Kokeen ”laillisuuteen” liittyvissä asioissa
Mitä voimme tehdä

•

Jokaisen harrastajan toiminta ja kannanotot vaikuttavat arvostuksen
säilymiseen ja tulosten uskottavuuteen.

•

Avainasemassa on ohjeiden mukainen toiminta koetapahtuman aikana,
riippumatta henkilön tehtävästä.
Ohjeita ylituomarille
• Olet avainhenkilö, selkeät ohjeet ja sääntöihin perustuvat ratkaisut luovat
kokeelle hyvän toimintailmapiirin.
• ”….olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani
pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä. ”
• Keskity saamaasi tehtävään, älä ota päällekkäisiä ylituomaritehtäviä
• Varaa riittävästi aikaa maastokäynneille, varaudu toimimaan myös
palkintotuomarina
Ohjeita ylituomarille
• Ohjeista koetoimikunta hyvissä ajoin ilmoittautumisen yhteydessä
kirjattavista tiedoista.
• Pyri olemaan aktiivisesti mukana myös kokeen ennakkojärjestelyissä.
• Ennen koetta kertaa yt-toimintaohje ja kahden viikon kokeen

järjestämisohje.
• Pidä kokeen aluksi ylituomarin puhuttelu ja päätöstilaisuudessa
yhteenveto kokeen tapahtumista.
Ohjeita ylituomarille

•
•

Pyri olemaan joustava, mutta vain sääntöjen antamissa rajoissa.
Tehtäväsi on valvoa kokeen sääntöjen ja ohjeiden mukaista läpivientiä,
sekä huolehtia että arvostelu suoritetaan mahdollisimman yhdenmukaisesti
ja oikein.
Ohjeita koetoimikunnalle
• Järjestäjä vastaa mm.
– Ilmoittautumisten asiallisesta vastaanotosta
– Koemaastojen valinnasta
– Ylituomarin puhuttelutilaisuuden sääntöjen mukaisesta
valmistelusta ja järjestämisestä
– Koeasiapapereiden ohjeiden mukaisesta käsittelystä
– Sääntöjen mukaisen päätöstilaisuuden järjestämisestä

•

Koetoimitsija huolehtii että ylituomari on tietoinen valmistelujen
etenemisestä
Ohjeita koiranohjaajalle
• Ilmoittaudu kokeeseen sääntöjen mukaisesti
• Varmista palkintotuomareita kysyessäsi jäsenyyksien ja
arvosteluoikeuksien voimassaolo.
• Huomioi jääviyssäännön määräykset
• Puhuttelun jälkeinen tuomarin vaihto on sallittu ainoastaan ylituomarin
luvalla
• Osallistuu kokeen aloitus- ja päätöstilaisuuteen
• Esitä puhuttelutilaisuudessa koiran rekisteri- ja rokotusasiapaperit
• Ilmoita kokeilupäivä sääntöjen mukaisesti
Ohjeita palkintotuomarille
• Osallistu ylituomarin puhutteluun ja päätöstilaisuuteen.

•

Esitä puhuttelutilaisuudessa palkintotuomarikorttisi sekä tositteet tehtävän edellyttämän jäsenyyden voimassa olosta.

•

Suorita arvostelutehtävä sääntöjen ja palkintotuomariohjeiden mukaisesti.

Ohjeita palkintotuomarille
• Tee kokeilupäivänä liitteen 6. mukaiset ilmoitukset ylituomarille.

•

Huolehdi että maastokortit toimitetaan viivyttelemättä puhuttelussa
annettuun osoitteeseen.

•

Varmenna allekirjoituksellasi koirakohtaisen pöytäkirjan merkinnät.

Koiraa ei koeteltu
• Kokeeseen on ilmoittautunut 8 koiraa, jotka myös ovat mukana ytpuhuttelussa, koepöytäkirjaan on merkitty vain kolmen koiran suoritus, näitä
kolmesta on myös koirakohtaiset pöytäkirjat.

•

Puuttuvat viisi koiraa ovat jääneet koettelematta pakkasen, karkean kelin
tai loukkaantumisen vuoksi
Säännöt 16. ja 16.1.
• Koe alkaa ylituomarin puhuttelulla ja päättyy ylituomarin
loppupuheenvuoroon, tulosten julkistamiseen ja mahdolliseen palkintojen
jakoon.
• Koira osallistuu kokeeseen, jos se on mukana arvonnassa.
• Kahden viikon kokeessa koiranohjaajalla on oikeus ehdottaa koiralleen
koemaastoa koetoimikunnan hyväksyttäväksi. Koirien arvonta maastoihin
suoritetaan tarvittaessa.
Toimintaohje

•
•
•

Koepöytäkirjalle merkitään kaikki puhuttelussa mukana olleet koirat
Ne joita ei koetella merkitään luopuneiksi

Koirakohtaiseen pöytäkirjaan merkitään huomautus esim. ”Luopui.
Koiraa ei koeteltu.”

•

Ennen puhuttelua osanottonsa peruneita ei merkitä pöytäkirjoihin
(osanottomaksu kuuluu kuitenkin suorittaa)
Puhutteluun osallistuminen
• Kokeeseen on ilmoittautunut 10 koiraa, ylituomarin puhuttelussa on
paikalla 7 koiranohjaajaa ja 8 tuomaria.

•

Kahdelta puuttuvalta koiralta on koetoimitsijalle lähetetty rekisterikirjat ja
yhdeltä jäljennös siitä.

•

2 ryhmätuomariksi ja 3 palkintotuomariksi ilmoitettua henkilöä on poissa,
kukaan heistä ei ole ennakkoon ollut yhteydessä ylituomariin.
Palkintotuomariohje 1.1 ja 1.2 sekä liite 6.
• Ryhmänjohtajan on oltava ylituomarin puhuttelussa, ellei ylituomari ole
erityisestä syystä antanut hänelle erivapautta.
• Palkintotuomarin tulisi osallistua ylituomarin puhutteluun.
• Ennen kokeen alkua pidetään ylituomarinpuhuttelu, johon osallistumisen
esteeksi ylituomari voi hyväksyä ainoastaan pakottavan syyn. Tilaisuudessa
tarkastetaan koirien rekisterikirjat, merkitään ylös rokotukset ja

tunnistusmerkinnät.
Toimintaohje

•

•

Koirat:
– Alkuperäisten rekisterikirjojen mukaisesti tarkastetut koirat voivat
osallistua jos paikalla on koeryhmänedustajana ainakin
ryhmätuomari.
– Oikeaksi todistettu kopiokin riittää.
Tuomarijärjestelyt:
– Ne koirat joiden koeryhmiin ei järjesty paikallaolijoista
ryhmätuomariksi päteviä henkilöitä eivät voi osallistua kokeeseen
(osanottomaksu kuuluu kuitenkin suorittaa)

Pöytäkirjan allekirjoitus
• Koirakohtaiset pöytäkirjat on jaettu koemateriaalin mukana koiran
ohjaajille. Ohjeistuksella että tuomarit allekirjoittavat blankot pöytäkirjat
koepäivän päätyttyä.
• Ainoastaan ylituomari allekirjoittaa pöytäkirjat eräkohtaistentietojen
kirjaamisen ja tuloksen laskemisen jälkeen.
• Tästä seuraa mm. ettei päätöstilaisuuteen saavu montaakaan tuomaria ja
tulostasosta riippuen vain muutama ykkösen ajaneen koiran omistaja.
Säännöt 11.1 ja palkintotuomariohje 1.2.6
• Ryhmänjohtaja luovuttaa arvostelukortit ylituomarille ja antaa suullisen
selostuksen kokeen eri tilanteista ja arvosteluperusteista.
Palkintotuomareiden, tuomarikokelaiden ja koiranohjaajan tulisi tällöin olla
paikalla.
• Palkintotuomareiden tulee tarkistaa osaltaan, että koirakohtaiseen
pöytäkirjaan tehdyt merkinnät ovat oikein suoritetut ja varmentaa ne
allekirjoituksellaan.
• Kokeen sihteeri tarkistaa kaikki laskelmat ja huolehtii tulosten
merkitsemisestä SKL- FKK:n pöytäkirjalomakkeelle sekä koirakohtaisille
lomakkeille ja jättää ne viipymättä ylituomarin tarkistettaviksi.
• Ylituomarin on vahvistettava lomakkeet nimikirjoituksellaan ja lisättävä
tuomarinumeronsa nimen yhteyteen.
Toimintaohje
• Koepöytäkirjat säilytetään ylituomarin tai koesihteerin hallussa.
• Korttien luovutuksessa on aina oltava paikalla ryhmätuomariksi nimetyn
henkilön, joka allekirjoittaa koirakohtaisen pöytäkirjan vasta kun se on
täytetty.
• Tapauskohtaisesti voi ylituomari sallia, pakottavan esteen sattuessa,

palkintotuomarin poissaolon. Tällöin allekirjoitus tekstataan ja
huomautuksena merkitään syy menettelyyn.
• Koiranohjaaja vastaa tuomareiden ohjeen mukaisesta paikalla olosta (ellei
arvovalta riitä luopuu???)
Maaston varaus / arvonta
• Koejärjestäjän varaamaa maastoa on ilmoittanut käyttävänsä 12 kokeeseen
ilmoitetusta 18 koirasta.
• Ylituomarin puhutteluun mennessä kokeilupäivän on ko. maastoon
sopinut 5 koiranomistajaa
• Puhuttelutilaisuudessa 4 muuta ilmoittaa heille sopivan päivän, varsinkin
viikon lopun päiville tulee päällekkäisyyksiä myös aiemmin sovittujen
kanssa
• 3 koiran osalta koetteluaikaa ei puhuttelussa vielä pystytä ilmoittamaan
• Kokeen sihteeri ilmoittaa, että elleivät koiranohjaajat saa
puhuttelutilaisuudessa keskenään sovittua kokeiluaikoja tähän maastoon hän
määrää maaston käyttöjärjestyksen.
Säännöt 15 ja 16.1
• Kutakin koiraa varten on varattava koemaasto.
• Käytettävistä koemaastoista päättää koetoimikunta. Ylituomari hyväksyy
koemaastot kullekin palkintotuomariryhmälle. Koe on suoritettava arvotussa tai sovitussa koemaastossa.
• Kahden viikon kokeessa koiranohjaajalla on oikeus ehdottaa koiralleen
koemaastoa koetoimikunnan hyväksyttäväksi. Koirien arvonta maastoihin
suoritetaan tarvittaessa.
• Arvonta suoritetaan ylituomarin hyväksymällä puolueettomalla tavalla.
Säännöt liite 6.
• Kullakin osallistuvalla koiralla on ainoastaan yksi, ennalta sovittu,
koepäivä koejakson aikana.
• Ylituomari hyväksyy koirille koemaaston ja palkintotuomarit
koetoimikunnan esityksestä.
• Koirien kokeilupäivät pyritään sopimaan ylituomarinpuhuttelun yhteydessä. Mikäli tämä ei ole mahdollista kaikkien koirien
osalta, tulee se ilmoittaa viimeistään vuorokautta ennen koiran koettelua
ylituomarille.
• Sovittua koiran kokeilupäivää voidaan ylituomarin suostumuksella siirtää.
Toimintaohje
• Ilmoittautumisen yhteydessä sovitut kokeilupäivät eivät ole mukana
arvonnassa.
• Samoin puhuttelutilaisuuden aikana sovitellut kokeilupäivät.
• Muitten osalta päällekkäisyydet ratkaistaan arvalla, vuoron hävinneet

valitsevat vapaista päivistä itselleen sopivan puhuttelussa tai 24 h säännön
mukaisesti kokeen kestäessä.
• Kokeen kestäessä vapaaksi jääneiden päivien käytön ratkaisee ylituomari
koettelupäivän ilmoittamisjärjestyksen perusteella.
Kyselyjä ja epäselvyyksiä

•

Koe alkaa lauantaina ja ylituomarin puhuttelu pidetään edellisenä
iltana (perjantaina).

•

Voiko koiranomistaja ilmoittaa puhuttelussa koettelupäiväksi lauantain
vaikkei 24 h sääntö täytykään?
Säännöt, liite 6.

•

Koirien kokeilupäivät pyritään sopimaan ylituomarinpuhuttelun
yhteydessä.
• Mikäli tämä ei ole mahdollista kaikkien koirien osalta, tulee se
ilmoittaa viimeistään vuorokautta ennen koiran koettelua ylituomarille.
Toimintaohje

•

Pääsääntö on, että kokeilupäivä ilmoitetaan ylituomarinpuhuttelun
yhteydessä jolloin kaikki kokeen 14 päivää ovat käytössä.

•

24 tunnin (= kahden yön) sääntö koskee ylituomarinpuhuttelun jälkeen
ilmoitettavia kokeilupäiviä.
Kyselyjä ja hölmöilyjä

•

Jääviyssäännön soveltamisyritykset

– Ei kai se niin nuukaa ole pitkässä kokeessa?
– Koiran omistajan veli tuomarina?
Toiminta ohje

• Lue SKL:n jääviyssääntö 17.5.2007. Voimassa 1.1.2008 alkaen.
• Älä ajattele vaan noudata sääntöä.
Yhteenveto

•
•
•

Suosittu ja tarpeellinen koemuoto.
Helpottaa koekäynnin sovittamista työ- ja perhe-elämän aikatauluihin.

•

Toimimalla yhdessä hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaisesti,

Kokeen arvostuksen säilyminen on meidän kaikkien omasta asenteesta ja
ratkaisuista riippuvainen.

koetoiminnan uskottavuus säilyy ja saamme uusia harrastajia mukaan
toimintaan.

