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1. Jälkikokeen päämäärä ja tarkoitus

Vihikoira on jalostettu jälkikoiraksi, jolla on vahva jäljestysvietti ja hyvä keskittymiskyky sekä erinomainen
hajunerottelukyky. Vihikoirille järjestetään omia, rodunomaisia jälkikokeita. Vihikoirien jälkikoe on ns.
tunnistusjälkikoe eli koira tunnistaa sen henkilön, joka on jäljen kävellyt.
Vihikoirien jälkikoe jäljittelee eksyneen ihmisen etsimistä. Koe on erinomainen tilaisuus arvioida vihikoirien
rodunomaista työskentelyä sekä kehittää rodun perinnöllistä erikoisominaisuutta.
Jälkikokeiden tarkoituksena on aktivoida jälki-innostusta ja levittää tietoutta rodun käyttötarkoituksesta.

2. Koelajit

Vihikoirien jälkikokeet ovat luonteeltaan yleisiä. Ne voivat olla myös yhdistysten välisiä tai jäsentenvälisiä
kokeita, joihin osallistumisoikeus määritellään erillisillä koe- ja kilpailusäännöillä tai ohjeilla.

3. Osallistumisoikeus ja sen rajoittaminen

Kokeeseen saavat osallistua yhdeksän (9) kuukautta täyttäneet Kennelliiton rekisteröinti-, rokotus- ja
tunnistusmerkintävaatimukset täyttävät, vihikoirat sekä ne rodut, joille Kennelliitto on Vihikoirayhdistyksen
esityksestä myöntänyt osallistumisoikeuden.

Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärä kulloinkin voimassa olevien Kennelliiton
ohjeiden mukaisesti, jos koejärjestelyt niin vaativat. Koiranomistajille ilmoitetaan kokeeseen pääsystä
välittömästi ilmoittautumisajan päätyttyä.

Vihikoirien jälkikokeeseen tulee osallistua vähintään kolme (3) koiraa ennen kuin koe järjestetään.
Kokeeseen ei saa osallistua:
- sairas koira
- kiimainen narttu
- kantava narttu 30 vrk ennen arvioitua penikoimista ja 42 vrk penikoimisen jälkeen
- koira, joka ei täytä Kennelliiton antidopingsäännön vaatimuksia

Koetoimikunnan ja ylituomarin on tarkistettava osallistumisoikeus.

4. Jääviys

Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva yleinen sääntö (Liitevihko).
Vihikoirien jälkikokeessa jäljentekijät ja jäljenkävelijä ovat jäävejä tehtäväänsä, jos kyseessä on
koiranomistaja, sopimuksen perusteella koiran haltija tai edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsen
(perheenjäsen määritellään Kennelliiton yleisessä säännössä).

5. Järjestämisluvan myöntäminen

Näitä sääntöjä noudatetaan FCI:n, Kennelliiton ja kennelpiirin myöntämissä kokeissa. Kennelpiirit myöntävät
yleiset ja jäsentenväliset jälkikokeet. Kennelliitto myöntää Suomen Vihikoirayhdistys ry:n esityksestä viralliset
arvokilpailut, joiden järjestämisohjeet on Kennelliitossa hyväksytty. FCI. myöntää kansainväliset kokeet.

6. Koeluvan anominen

6.1 Luvan anoja ja järjestysvastaava
Kokeiden toimeenpanoluvan anoo järjestävä yhdistys, jonka tulee olla Kennelliiton jäsen, rotujärjestön/-
järjestöjen jäsenyyttä pidetään suotavana. Kokeen järjestelyistä huolehtii järjestävän yhdistyksen nimeämä
koetoimikunta.

6.2 Anomisen määräaika
Kokeet on anottava Kennelliiton kulloinkin määräämänä aikana (Liitevihko).



6.3 Anomuksen sisältö
Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kokeen nimi ja luonne, osanottorajoitukset, koeaika ja -
paikka, kilpailuluokat, osanottomaksun suuruus sekä kenelle ja mihin mennessä ilmoittautuminen ja
osanottomaksu suoritetaan, tehtävään suostunut kokeeseen nimettävä (johtava) ylituomari ja hänen
varamiehensä sekä vastaava koetoimitsija. Anottaessa kokeeseen rajoitettua osanottajamäärää tulee
rajoittamisessa noudattaa Kennelliiton asiasta antamia ohjeita.

6.4 Anomuksen osoitus
Anomus osoitetaan aina sen kennelpiirin hallitukselle, jonka alueella koe järjestetään.
6.5 Kokeesta ilmoittaminen/tiedottaminen
Kennelpiirit toimittavat myöntämistään virallisista kokeista listan Kennelliitolle julkaistavaksi.

7. Kokeen siirto ja peruuttaminen

Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva yleinen sääntö (Liitevihko).

8. Kokeen ylituomari ja hänen varamiehensä sekä muut tuomarit

Kokeen ylituomarin ja hänen varamiehensä on oltava Kennelliiton pätevöimä vihikoirien jälkikokeen
ylituomari tai jonkun FCI:n jäsenmaan hyväksymän kenneljärjestön pätevöimä ja Kennelliiton hyväksymä
vihikoirien jälkikokeen ylituomari. Suomalaisen ylituomarin on oltava Kennelliiton ja Suomen
Vihikoirayhdistyksen jäsen.

Arvostelevan tuomarin pätevyys- ja jäsenyysvaatimukset ovat samat kuin kokeen ylituomarilla.

Ulkomaalaisen tuomarin osalta pätevyyden tarkastaa järjestävä yhdistys.

9. Kokeeseen ilmoittautuminen ja siitä poisjääminen

9.1 Ilmoittautuminen
Kokeeseen ilmoittauduttava ja osanottomaksu maksettava järjestäjän määräämänä aikana.

9.2 Jälki-ilmoittautuminen
Koetoimikunnalla on oikeus ottaa vastaan jälki-ilmoittautumisia, mikäli kokeessa on tilaa. Koetoimikunta voi
vaatia suurempaa osallistumismaksua, kuitenkin enintään kaksi (2) kertaa normaalin osanottomaksun
suuruista.

9.3 Poisjääminen
Ilman pätevää syytä ei osanottomaksua palauteta. Päteväksi syyksi katsotaan koiran alkanut kiima sekä
koiran tai ohjaajan sairaus, joka on lääkärintodistuksella todistettava.
Poisjäämisestä on ilmoitettava koetoimikunnalle heti esteen ilmettyä, kuitenkin viimeistään ennen kokeen
alkua.

10. Koeluokat

Alokasluokka (ALO)
Vihikoirille, jotka ovat täyttäneet yhdeksän (9) kuukautta ja joilla ei ole hyväksyttyä tulosta alokasluokasta.
Avoin luokka (AVO)
Vihikoirille, jotka ovat saaneet hyväksytyn tuloksen alokasluokasta ja joilla ei ole kolmea (3) hyväksyttyä
tulosta avoimesta luokasta

Voittajaluokka (VOI)
Vihikoirille, jotka ovat saaneet kolme (3) hyväksyttyä tulosta avoimessa luokassa.

Palkintosijat määritellään yksityiskohtaisesti näihin sääntöihin liittyvissä erillisissä ohjeissa.



11. Jäljestäminen

Koiran täytyy jäljestää koko matka jälkivaljaissa ja narussa, joka ei saa olla yli 10 metriä eikä alle 7 metriä
pitkä. Koira ja ohjaaja työskentelevät yhdessä. Jos koira on ohjaajan mielestä poistunut jäljeltä tulee hänen
antaa koiran työskennellä jäljen uudelleen löytämiseksi, tarvittaessa hajustinta (smelleriä) apuna käyttäen.
Jos koira on ohjaajan mielestä edelleen eksynyt jäljeltä, hän voi pyytää tuomarilta lupaa palauttaa koira
siihen kohtaan, missä se hänen mielestään vielä oli jäljellä.

12 Keskeyttäminen, luopuminen ja sulkeminen kokeesta

12.1 Keskeyttäminen ja kokeesta luopuminen
Koira saadaan palauttaa jäljelle alokasluokassa kerran, avoimessa luokassa kaksi kertaa ja voittajaluokassa
kolme kertaa. Mikäli palautuksia on enemmän tai koira ylittää sallitun ajan on tuomarilla oikeus harkintansa
mukaan keskeyttää koe. Koesuoritus keskeytetään kun tuomari toteaa, ettei koiralla ole enää edellytyksiä
saada hyväksyttyä tulosta.

Koiranohjaajalla on oikeus luopua kesken kokeen. Luopumisen syy on välittömästi ilmoitettava tuomarille.

12.2 Koiran sulkeminen kokeesta
Koira suljetaan kokeesta jos se on aggressiivinen tai jos koiran ohjaaja tahallisesti rikkoo sääntöjä tai
annettuja ohjeita.

13. Koiran loukkaantuminen

Koiran loukkaantuessa on sen koesuoritus keskeytettävä. Päätöksen keskeyttämisestä tekee ylituomari.
Ennen keskeyttämistä suoritettu arvostelu ja tulos jäävät voimaan.

14. Vastuukysymykset

Koiranomistaja vastaa koiralle aiheutuneista ja koiran aiheuttamista vahingoista.

15. Erityismääräyksiä jäljestä

Jokaisella koiralla on oltava oma jälki ja jäljet arvotaan.
Ylituomari arpoo jäljet
- joko etukäteen, jolloin hänellä on toimitettu alueen kartta, mihin jäljet on merkitty
- tai mikäli jääviyssääntöjen osalta on mahdollista, voidaan jäljet arpoa myös koepaikalla ylituomarin
puhuttelun jälkeen.
Koe on suoritettava arvotulla jäljellä.
Jäljet tehdään lumettomalle maalle siten, että tuomari koiraa häiritsemättä voi seurata sen työskentelyä,
varsinkin maalialueella on huomioitava riittävä näkyvyys. Jälkien väli maastossa on oltava vähintään 100
metriä.

Jäljet merkitään piilomerkein, avomerkintä sallitaan vain vaikeissa maastoissa.

Jos tuomari toteaa, että jälki on tehty sääntöjen vastaisesti, jälki hylätään ja osanottomaksu palautetaan.
Koesuorituksen aikana on jäljellä tupakointi kielletty.

16. Kokeen arvosteluperusteet

Kaikki koirat arvostellaan samoin perustein. Arvostelu lopetetaan kirjalliseen yksityiskohtaiseen arvosteluun,
jossa koira saa tulokseksi hyväksytty (1) tai hylätty (0).

Jos koira suljetaan kokeesta aggressiivisuuden takia, siitä täytyy tehdä merkintä koepöytäkirjaan ja



tarvittaessa ilmoitus Kennelliittoon.
Hyväksyttyyn tulokseen vaaditaan hyvä jälkityöskentely ja lopuksi jäljenkävelijän tunnistaminen.

Arvosteluperusteet määritellään tarkemmin näihin sääntöihin liittyvissä erillisissä ohjeissa.

17. Koesuoritukset

Hajustin (smelleri) on jäljenkävelijän käyttämä esine, esim. pieni vaatekappale, josta vihikoira saa hajun
jäljelle lähtiessään. Jäljenkävelijä on pitänyt hajustinta lähellä vartaloaan vähintään puoli tuntia. Hajustinta ei
saa käsitellä muilla aineilla kuin mitä ihmisen kehosta irtoaa. Jäljenkävelijä laittaa hajustimen
käyttämättömään muovipussiin ja jättää pussin osoitettuun paikkaan.

17.1 Alokasluokka
Koiralla on 30 min aikaa koesuoritukseen. Jäljen kävelijä jättää hajustimen lähtöpaikalle. Jälki on noin 500
metriä pitkä ja vähintään ½ tuntia vanha. Ohjaaja ei saa nähdä kun jälkeä tehdään. Jäljellä tulee olla yksi
noin 90 asteen kulma suunnilleen puolivälissä. Jäljen ei tarvitse olla aivan suora, vaan sen tulee seurata
maastoa luonnollisesti. Jäljellä ei saa olla muita varsinaisia kulmia kuin edellä mainittu eikä siellä saa olla
tahallaan tehtyä risteävää jälkeä. Jäljen lopussa koiran tulee tunnistaa jäljen kävelijä.

Alokasluokassa tuomari saa arvostella korkeintaan kymmenen (10) koiraa päivässä.

17.2 Avoin luokka
Koiralla on 60 min aikaa koesuoritukseen. Jälki on noin 1,0-1,2 kilometriä pitkä ja vähintään kuusi (6) tuntia
vanha ja seuraa maastoa luonnollisesti. Ohjaaja hakee hajustimen osoitetusta paikasta tai saa sen
jälkioppaalta. Jälki leikkaa janan, joka on noin 20 metriä pitkä. Koira lähtee janalta jäljelle ja jäljen lopussa
koiran tulee tunnistaa jäljen kävelijä kolmen henkilön ryhmästä. Järjestäjien tulee valita maalimiehet
tunnistamishetkeen niin, ettei ole ohjaajalle itsestään selvää kuka jäljen kävelijä on.

Avoimessa luokassa tuomari saa arvostella korkeintaan kuusi (6) koiraa päivässä.

17.3 Voittajaluokka
Koiralla on 120 min aikaa koesuoritukseen. Jälki on noin 2,4-2,6 kilometriä pitkä ja vähintään 24 tuntia
vanha ja seuraa maastoa luonnollisesti. Hajustin, jana ja tunnistus samoin kuin avoimessa luokassa.

Voittajaluokassa tuomari saa arvostella korkeintaan kolme (3) koiraa päivässä.

18. Koetoimitsijat

Jokaisessa kokeessa on vastaava koetoimitsija, joka vastaa kokeen suunnittelusta ja läpiviemisestä.

Jälkioppaana toimii henkilö, joka on ollut merkitsemässä jälkeä.

Jäljen kävelijän ja maalimiehet määrää vastaava koetoimitsija.

Kokeen toimitsijoiden tehtävät on määritelty näihin sääntöihin liittyvissä erillisissä ohjeissa.

19. Koiran ohjaaja

Ohjaaja on velvollinen noudattamaan sääntöjä ja ohjeita samoin kuin tuomarin ja toimitsijoiden määräyksiä.
Kokeen aikana koira on omistajansa vastuulla.

Ohjaajalla on oikeus ennen lähtöä kysyä kokeeseen liittyviä ohjeita tuomarilta. Hänellä ei ole oikeutta
puuttua kokeen kulkuun, esim. ohjeistamalla maalimiehiä.

Kokeen kuluessa ei ole sallittua keskustella arvostelusta tai tuomarin päätöksestä tuomarin kanssa tai
kritisoida tuomarin arvostelua.



20. Kokeen tulokset

20.1 Tulosten tarkistus
Kokeen sihteeri tarkastaa kaikki laskelmat ja huolehtii tulosten merkitsemisestä Kennelliiton
koepöytäkirjalomakkeelle sekä koirakohtaisille lomakkeille ja jättää ne viipymättä ylituomarin tarkastettaviksi.
Ylituomarin vahvistaa koepöytäkirja nimikirjoituksellaan.

20.2 Tulosten lähettäminen
Koetoimikunnan on lähetettävä ylituomarin tarkastamat ja vahvistamat koepöytäkirjat sekä koirakohtaiset
pöytäkirjat viikon kuluessa kokeen päättymisestä koeluvan myöntäneelle kennelpiirille.

21. Muutokset sääntöihin

Rotujärjestön yleisen kokouksen hyväksymät ja esittämät sääntömuutokset vahvistaa Kennelliiton valtuusto.
(Katso liitevihko: Sääntöjen muuttaminen)

22. Erimielisyydet ja valitukset

Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva yleinen sääntö. (Liitevihko)

23. 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: Liitevihko


