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1. KOKEEN TARKOITUS
Kuormanvetokokeiden tarkoituksena on mitata alaskanmalamuuttien kuormanveto-ominaisuuksia
jalostusta varten, kehittää sen harrastajia ja heidän yhteistoimintaansa sekä tarjota
kilpailumahdollisuus näiden sääntöjen pohjalta.
2. KOKEEN LUONNE
Kuormanvetokokeet ovat joko:
1) Yleisiä
2) Kansallisia SM-kokeita
3) Kokeita ja kilpailuja, joista määrätään erillisellä Kennelliiton vahvistamalla
säännöllä tai ohjeella.
3. OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Kuormanvetokokeisiin saavat osallistua FCI:n tunnustamaan koirarekisteriin rekisteröidyt
alaskanmalamuutit.
Osallistuvien koirien on täytettävä Kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja
rokotusvaatimukset. Koiran on oltava vähintään 24 kk ikäinen.
Kokeeseen ei saa osallistua:
- sairas koira tai vammautunut koira
- kiimainen narttu
- kantava narttu 30 vuorokautta ennen arvioitua penikoimista (arvioitu aika = 63 vrk
ensimmäisestä astutuksesta) ja 60 vuorokautta penikoimisen jälkeen.
- koira, joka ei täytä Kennelliiton antidopingsäännön vaatimuksia
- koira, joka on vihainen ihmisille tai toisille koirille.
Kokeen järjestäjällä on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää kulloinkin voimassa
olevien ohjeiden mukaisesti.
Omistaja / ohjaaja vastaavat siitä, että koira täyttää kokeen osallistumisoikeusehdot. Vastaava
koetoimitsija, tuomari ja/tai ylituomari tarkastavat koiran osallistumisoikeuden.
4. JÄÄVIYDET
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.
5. YLEINEN KOKEEN SIIRTO TAI PERUUTUS
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.
6. YLITUOMARI JA PALKINTOTUOMARIT
Ylituomarin on oltava Kennelliiton hyväksymä kuormanvetokokeen ylituomari, jolla on voimassa
oleva arvosteluoikeus. Ylituomarin on oltava Kennelliiton jäsen.
Palkintotuomareiden on oltava pätevöityjä kuormanvetokokeen palkintotuomareita, joilla on
voimassa oleva arvosteluoikeus. Palkintotuomarin on oltava Kennelliiton jäsen.

Kokeen kuluessa palkintotuomari voi tarvittaessa yksittäisen koiran kohdalla jäävätä itsensä,
jolloin koiran suorituksen arvostelee ylituomari yksin.
7. ARVOSTELUPERIAATTEET
Kaikki suoritukset arvostellaan yhdenmukaisten arvosteluperiaatteiden mukaisesti. Tarkempia
ohjeita koesuorituksen kulusta, sekä arvostelusta on annettu kokeen arvostelu- ja
tulkintaohjeessa.
8. KOKEEN SUORITUS, VALINEISTÖ SEKÄ MÄÄRITELMÄT
8.1 KOEALUE JA RATA
Koealueen tulee olla vähintään 10 x 25 m. Koeradan tulee olla tasainen ja
kovapohjainen, kooltaan 4-6 m leveä ja vähintään 15 m. pitkä, vetosuuntaan avoin
alue.
8.2. VETOMATKA
Vetomatka on 10 metriä.
8.3 KOEVÄLINEET
Reen tulee olla tarpeeksi tukeva, jalakset 8-10 cm Ieveät ja 2-3 m pitkät avoimelta
osaltaan. Jalaksissa tulee olla luistomuovit pohjassa. Vetoliinassa tulee olla jäykkä
jousto ja vetoliinan kokonaispituus saa olla enintään 1 .8 m.
Koepaikalla tulee olla koiran punnitsemiseen soveltuva puntari
Painomateriaalin tulee olla punnittu etukäteen ja ne tulee kiinnittää rekeen
tukevasti.
Vetovaljaina saadaan käyttää vain tarkoitukseen ja koiralle sopivia
kuormanvetovaljaita.
8.4 KOKEEN SUORITUS
Koira punnitaan koepaikalla koetoimitsijan ja tuomarin tai ylituomarin valvonnassa.
Kaikki koirat vetävät aloituspainon ja aloituspaino tulee määritellä siten, että
jokainen koira pystyy sen vaivatta saamaan liikkeelle.
Aloituspainolla koiran tulee saada reki liikkeelle vetosuuntaan kolmenkymmenen (30) sekunnin
kuluessa lähtökäskystä. Seuraavissa vedoissa reen tulee liikkua vetosuuntaan yhden (1) minuutin
aikana lähtökäskystä. Jos koira ei ole saanut rekeä liikkeelle tänä aikana, sen suoritus hylätään eikä
koira voi enää jatkaa suoritustaan. Kokonaissuoritusaika on maksimissaan kolme (3) minuuttia
vetokäskystä.
Koiran ohjaajan tulee odottaa ylituomarin antamaa vetolupa, jonka jälkeen hänen tulee antaa
vetokäsky. Koiran tulee odottaa vetokäskyä paikallaan. Ohjaaja ei saa missään suorituksen
vaiheessa ylittää reen ohjauskaaren määrittämää linjaa, myös rekeen tai koiraan koskeminen
suorituksen aikaan on kielletty.

Apuvälineiden käyttö on kielletty.
9. KOKEEN ARVOSTELU JA KÄSITTEET
Kokeessa tulee olla läsnä ylituomari, palkintotuomari sekä koetoimitsija.
Kokeeseen liittyvät käsitteet
1. Ylituomari keskeyttää koesuorituksen: Keskeytettiin.
2. Koira suljetaan pois kokeesta: Suljettu.
3. Ylituomari hylkää koesuorituksen: Hylätty.
Tarkemmat ohjeet keskeyttämisestä, hylkäämisestä ja sulkemisesta löytyvät sääntöihin liittyvistä
ohjeista.
Koiran saavuttaman hyväksytysti vedetyn painon suhteutettuna koiran painoon voimassaolevien
laskentasääntöjen mukaisesti koira saa arvosanan:
Kiitettävä KVK1
kerroin >/= 15
Hyvä KVK2
9 =/< kerroin <15
Hyväksytty KVK3
5 =/< kerroin <9
Hylätty KVKO
kerroin <5
Ei tulosta KVKei tulosta
Kokeen tulos on vahvistettu, kun kaikki koesuoritukset on tehty, koepöytäkirja on allekirjoitettu ja
kokeen tulokset on julkistettu paikan päällä.
10. KOIRAN LOUKKAANTUMINEN
Koiran loukkaantuessa on sen koesuoritus keskeytettävä. Päätöksen kokeen keskeyttämisestä
tekee ylituomari tai koiran ohjaaja. Ennen keskeyttämistä suoritettu arvostelu jää voimaan.
11. VASTUUKYSYMYKSET
Kaikki osanottajat ovat vastuussa koiristaan ja avustajistaan kokeen aikana. Hallitsemattomat
koirat hylätään tai suljetaan pois kokeesta. Epäurheilijamainen käyttäytyminen
kuormanvetokoepaikalla johtaa kokeesta hylkäämiseen. Tuomari ja ylituomari tarkkailevat kokeen
aikana koirien käsittelyä koealueella ja koealueen ulkopuolella ja tarvittaessa puuttuvat asiaan.
12. MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN
Muutokset koesääntöön hyväksyy rotujärjestö Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n jäsenkokouksen
hyväksymästä esityksestä. Kennelliiton valtuusto hyväksyy ja vahvistaa lopullisesti muutokset
koesääntöön.
Muutokset näihin sääntöihin liittyviin ohjeisiin hyväksyy rotujärjestö Alaskanmalamuuttiyhdistys
ry:n hallituksen hyväksymästä esityksestä. Kennelliitto hyväksyy ja vahvistaa lopullisesti muutokset
ohjeisiin.
13. VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.
14. PAKOTTAVAT SYYT

Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin osallistumista tai antaa
muita niiden toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.
Sääntöjen liitteenä Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet.

KUORMANVETOKOKEEN ARVOSTELU- JA TULKINTAOHJEET
Hyväksytty Kennelliitossa 15.8.2018
Voimassa 1.1.2019 alkaen.
JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN
Kennelliitto myöntää valtakunnalliset mestaruuskokeet. Kennelpiirit myöntävät yleiset kokeet.
KOKEEN ANOMINEN
Kokeen järjestämisluvan anoo järjestävä yhdistys, jonka tulee olla Kennelliiton jäsen. Koe on
anottava noudattaen kulloinkin voimassa olevia Kennelliiton määräaikoja.
OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN
- Ennen koesuoritusta, esim. punnituksen yhteydessä, tarkastetaan kaikkien narttukoirien kiima.
- Kokeeseen osallistuva koira ei saa olla vihainen ihmistä kohtaan ja koiran tulee olla ohjaajan
hallinnassa koepaikalla. Koiran omistajalla/ohjaajalla on vastuu siitä, että koiraa on turvallista
käsitellä kokeen aikana. Mikäli koiran käytöksen perusteella on syytä olettaa, ettei koiraa voi
käsitellä turvallisesti, on kokeen toimihenkilöllä oikeus kieltäytyä käsittelystä ja tällöin koira
voidaan sulkea pois kokeesta ylituomarin päätöksellä.
JÄÄVIYDET
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö. Tarvittaessa kokeen palkintotuomari voi
yksittäisen koiran osalta jäävätä itsensä, jolloin ylituomari arvostelee koiran yksin. Mikäli
palkintotuomarin kasvattamia koiria olisi tulossa paljon kokeeseen, pyritään hänen tilalleen
järjestämään toinen tuomari paikalle.
ILMOITTAUTUMINEN KOKEESEEN JA SIITÄ POIS JÄÄMINEN
Kokeisiin ilmoittaudutaan järjestäjän määräämällä tavalla. Mikäli koe on toteutumassa jo
varsinaisen ilmoittautumisajan päättyessä, ilmoittautumisajan päätyttyä kokeen järjestäjällä on
mahdollisuus jatkaa ilmoittautumisaikaa. Ilman pätevää syytä osanottomaksua ei palauteta.
Päteviä syitä ovat koiran sairastuminen, kuolema tai nartun kiima. Koiran sairastumisesta on
oltava ennen koetta päivätty eläinlääkärin todistus. Poisjäämisestä on ilmoitettava kokeen
järjestäjälle hyvissä ajoin ennen kokeen alkua. Järjestäjällä on oikeus päättää varakoirien
hyväksymisestä kokeeseen peruutetun koiran tilalle iImoittautumisjärjestyksessä.
KOKEEN TOIMIHENKILÖT, SUORITUS, VÄLINEISTÖ JA MÄÄRITELMÄT
KOEALUE JA RATA
Koealueen tulee olla vähintään 10 x 25 m. Koealue tulee pitää mahdollisimman vapaana
hajuista, tarvittaessa rajaamalla alue nauhoin tms.
Koeradan tulee olla tasainen ja kovapohjainen, suositeltava radan leveys on 5-6 metriä ja
vähintään 15 metriä pitkä, vetosuuntaan avoin alue. Koerata tulee pohjustaa hyvissä ajoin
valmiiksi vallitsevien sääolosuhteiden ja kokeen järjestäjän ohjeiden mukaan.
KOEVÄLINEET
Painomateriaalin tulee olla punnittu etukäteen ja ne tulee kiinnittää rekeen tukevasti. Painona
käytettävän materiaalin tulee olla sääolot ja nostelun kestävää. Paikalle on varattava eri
kokoisia painoja.

Vetovaljaina saadaan käyttää vain tarkoitukseen ja koiralle sopivia kapulalla varustettuja
kuormanveto- tai taakanvetovaljaita, jotka ovat asianmukaisesti pehmustetut.
Valjaita tulee käyttää niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.
KOKEEN SUORITUS
Koira punnitaan koepaikalla koetoimitsijan ja tuomarin tai ylituomarin valvonnassa. Koiran
paino pyöristetään lähimpään puoleen (0,5) kiloon.
Kaikki koirat vetävät aloituspainon ja aloituspaino tulee määritellä siten, että jokainen koira
pystyy sen vaivatta saamaan liikkeelle. Pienin painonlisäys on 5 kg. Hyväksytysti vedetyn
aloituspainon jälkeen jokainen koiranohjaaja saa itse päättää, mitä koira vetää seuraavaksi.
Ohjaajalla on milloin tahansa oikeus päättää koiran suoritukset kokeessa, tällöin viimeisin
vedetty tulos jää koiran lopulliseksi tulokseksi.
Koiran ohjaajalla ei saa olla hihnaa kädessään, sen tulee olla taskussa tai kaulassa tai sen
saa laittaa rekeen.
Ohjaaja kiinnittää ja irrottaa itse koiran rekeen/reestä.
Koiran ohjaajan tulee odottaa ylituomarin antamaa vetolupa, jonka jälkeen hänen tulee antaa
lähtökäsky. Koiran tulee odottaa lähtökäskyä paikallaan. Mikäli koira lähtee ohjaajan perään,
lähtee omatoimisesti vetämään ennen lähtökäskyä tai “rynkyttää”, eikä sen paikalleen
asettaminen onnistu kohtuullisessa ajassa, ylituomari voi varoituksen jälkeen hylätä
suorituksen. Ohjaaja ei saa missään suorituksen vaiheessa ohittaa teen ohjauskaaren
määrittämää linjaa, myös rekeen tai koiraan koskeminen suorituksen aikaan on kielletty.
Koiran tulisi pysyä radan sisäpuolella. Mikäli koira ylittää hetkellisesti vedon aikana radan
sivurajan, ei suoritusta automaattisesti hylätä. Myös kuormareen pieni radan sivurajan ylitys
sallitaan. Ylituomari ratkaisee milloin veto hylätään.
Sotkun tapahtuessa ylituomarin antaessa luvan (ohjaajan pyynnöstä tai ilman) kokeen
toimihenkilö saa käydä selvittämässä sotkeutuneet valjaat/liinat, ajanottoa ei kuitenkaan
keskeytetä. Koiran ohjaaja vastaa siitä, että tilanne on turvallinen.
Jos koiran valjaat menevät rikki, koira saa uuden vetoyrityksen jos koetta hidastamatta se
voidaan tehdä. Tästä päättää ylituomari. Jos kuormanvetoreki, liinat tai lukot menevät rikki,
koira saa uuden yrityksen.
Koiran loukkaantuessa on sen koesuoritus keskeytettävä. Ylituomari tai koiran ohjaaja päättää
keskeyttämisestä. Ennen keskeyttämistä tehdyt suoritukset jäävät voimaan.
Koiran ohjaaja huolehtii, että on tietoinen kilpailualueen rajoista ja palkitsee koiransa tämän
alueen ulkopuolella.
KOKEEN TOIMIHENKILÖT
Koetta järjestettäessä paikalla kokeessa on oltava ylituomari, tuomari, koetoimitsija sekä

jarruhenkilö. Kunkin toimihenkilön tehtävät on määritelty erillisissä toimintaohjeissa.
KOKEEN KÄSITTEET
Ylituomarilla on oikeus sulkea koira pois kokeesta ennen koetta: (SULJETTU)
- Koira joka ei täytä kokeen osallistumisoikeuden määrittämiä ehtoja
- Omistaja / ohjaaja ei noudata sääntöjä ja toimihenkilöiden ohjeita koepaikalla.
Ylituomarilla on oikeus keskeyttää koesuoritus: (KESKEYTETTIIN)
- Jos koira ei osoita minkäänlaista halua kokeen suorittamista kohtaan.
- Koiran vetotyyli on koiralle itselleen vahingollinen ja saattaa johtaa koiran
loukkaantumiseen.
Ylituomarin on keskeytettävä koesuoritus: (KESKEYTETTIIN)
- Jos koira loukkaantuu tai ei muusta syystä kykene terveyttään vaarantamatta
suorittamaan tehtävää
Ylituomarin on hylättävä koesuoritus: (HYLÄTTY)
- Jos koira käyttäytyy kokeen aikana aggressiivisesti /hallitsemattomasti toista koiraa
ja/tai ihmistä kohtaan radalla tai koealueella.
- Jos omistaja ei noudata sääntöjä ja ohjeita.
- Jos omistaja käyttäytyy epäurheilijamaisesti radalla tai koealueella. Koiran kurittaminen
on kielletty
- Radan ulkopuolelta annettu apu johtaa suorituksen hylkäämiseen.
Keskeytykset, hylkäykset ja niiden syyt tulee kirjata koepöytäkirjaan. Mikäli suoritus keskeytetään,
viimeisin vedetty tulos jää voimaan. Mikäli koira hylätään aggressiivisen käytöksen vuoksi, on siitä
täytettävä Kennelliiton ohjeiden mukaisesti Ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä-lomake.
KOKEIDEN TULOKSET
Kokeen koetoimitsija tarkastaa kaikki laskelmat ja huolehtii tulosten merkitsemisestä Kennelliiton
koepöytäkirjalomakkeelle sekä koirakohtaisille lomakkeille ja antaa ne viipymättä ylituomarin
tarkastettavaksi. Ylituomari vahvistaa / varmentaa tulokset. Pöytäkirjat on lähetettävä viikon
kuluessa kokeen päättymisestä kennelpiiriin tarkastettavaksi.

KUORMANVETOKOKEEN YLITUOMAREIDEN, PALKINTOTUOMAREIDEN JA
KOETOIMITSIJOIDEN KOULUTUS- JA PATEVÖIMISOHJE
KOETOIMITSIJAN KOULUTUSOHJE
Koetoimitsijakoulutukseen yleisinä pääsyvaatimuksina noudatetaan Kennelliiton voimassaolevaa
ohjeistusta.
Koetoimitsijakurssi haetaan voimassaolevien Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Kurssin voi
järjestää Alaskanmalamuuttiyhdistys ry (myöhemmin ALMA ry). Kurssin johtajana ja hänen
varamiehenään voivat toimia ALMA ry:n nimeämät ylituomarit
KOETOIMITSIJAKOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Ennen koetoimitsijakoulutukseen osallistumista henkilön on tutustuttava voimassaolevaan
koesäännöstöön erityisesti niiltä osin, kun säännöstössä määritellään koetoimitsijan tehtävät.
Teoriaosuudessa käydään läpi koetoimitsijan velvollisuudet ja tehtävät ennen koetta, sen aikana ja
jälkeen sekä koepöytäkirjojen täyttämiseen liittyvät lajikohtaiset käytännöt. Käytännön harjoittelu
sisältää kaksi harjoittelukertaa. Käytännön harjoittelu suoritetaan teoriaosuuden jälkeen
kuormanvetokokeen yhteydessä tai erikseen järjestettävässä harjoittelutilanteessa. Harjoittelija
pyytää itse oikeutta harjoitteluun. Harjoittelua valvoo ko. koemuodon ylituomari. Käytännön
harjoittelu sisältää harjoituksia kaikilla alueilla, jotka voimassaolevan koesäännöstön mukaan
kuuluvat koetoimitsijan tehtäviin.
KOETOIMITSIJAKSI PÄTEVÖITYMINEN
Hyväksytysti suoritetusta teoriaosuudesta annetaan osallistujalle kirjallinen todistus
(Koetoimitsijapätevyysanomus) kurssin päätteeksi. Hyväksytysti suoritettu harjoittelu kirjataan
koepöytäkirjaan tai erillisessä harjoittelutilanteessa tiedoksi merkittäväksi ALMA ry:n hallituksen
pöytäkirjaan. Lisäksi voidaan antaa osallistujalle kirjallinen todistus. Koetoimitsijan pätevöinnissä
noudatetaan Kennelliiton voimassaolevaa ohjeistusta. Koetoimitsijapätevyyden voi anoa omalta
kennelpiiriltä, kun on suorittanut hyväksytysti kaikki koulutuksen osiot.
KOETOIMITSIJAN JATKOKOULUTUS
Koetoimitsijan on ylläpidettävä taitojaan. Hänen on toimittava koetoimitsijana sekä osallistuttava
ALMA ry:n järjestämään jatkokoulutukseen, mikäli tällainen on esimerkiksi sääntömuutoksen
vuoksi järjestettävä. Koetoimitsijaoikeus voidaan esittää peruutettavaksi Kennelliiton yleisen
ohjeen mukaan tai ALMA ry:n hallituksen kennelpiirille tekemästä perustellusta hakemuksesta.
KOETOIMITSIJANOIKEUKSIEN PERUUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN
ALMA ry:n hallitus voi esittää kennelpiirille koetoimitsijaoikeuden peruuttamista henkilöiltä, joka
todetaan tehtäväänsä epäpäteväksi ja joka ei enää täytä koetoimitsijalta vaadittavia vaatimuksia,
ei ole toiminut koetoimitsijan tehtävissä kolmen (3) vuoden aikana tai on laiminlyönyt mahdolliset
täydennyskoulutukset.
Koetoimitsijaoikeudet palauttaakseen on henkilön suoritettava yksi (1) hyväksytty
koetoimitsijaharjoittelu kokeessa tai osallistuttava ALMA ry:n mahdollisesti vaatimaan
täydennyskoulutukseen. Mikäli asianomainen ei kahden (2) vuoden kuluessa tiedon saatuaan ole
suorittanut koeharjoittelua voi ALMA ry esittää kennelpiirille kyseisen henkilön
koetoimitsijaoikeuksien peruuttamista.

PALKINTOTUOMARIN KOULUTUSOHJE
Palkintotuomarin koulutukseen yleisinä pääsyvaatimuksina noudatetaan Kennelliiton
voimassaolevaa ohjeistusta. Palkintotuomarikurssi haetaan voimassaolevien Kennelliiton ohjeiden
mukaisesti. Kurssin voi järjestää ALMA ry. Kurssin johtajana ja hänen varamiehenään voivat toimia
ne kuormanvetokokeen ylituomarit, jotka ALMA ry. tehtävään nimeää.
PALKINTOTUOMARIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Ennen koulutukseen osallistumista henkilön on tutustuttava voimassaolevaan koesäännöstöön.
Teoriaosuudessa käydään läpi kuormanvetokokeiden tarkoitus ja sääntöjen tulkinta, tuomarin
oikeudet ja velvollisuudet sekä tehtävät ennen koetta, sen aikana ja jälkeen, perustiedot koiran
rakenteesta ja käyttäytymispsykologiasta, koepöytäkirjojen tarkistus sekä jatkokoulutuksen
tarkoitus. Käytännön harjoittelu sisältää kaksi harjoittelukertaa palkintotuomarina. Käytännön
harjoittelu suoritetaan teoriaosuuden jälkeen kuormavetokokeen yhteydessä tai erikseen
järjestettävässä harjoittelutilanteessa. Harjoittelija pyytää itse oikeutta harjoitteluun. Harjoittelua
valvoo ko. koemuodon ylituomari. Käytännön harjoittelu sisältää harjoituksia kaikilla alueilla, jotka
voimassaolevan koesäännöstön mukaan kuuluvat palkintotuomarin tehtäviin.
PALKINTOTUOMARIKSI PÄTEVÖITYMINEN
Hyväksytysti suoritetusta teoriaosuudesta annetaan osallistujalle kirjallinen todistus
(Palkintotuomaripätevyysanomus) kurssin päätteeksi. Hyväksytysti suoritettu harjoittelu kirjataan
koepöytäkirjaan tai erillisessä harjoittelutilanteessa tiedoksi merkittäväksi ALMA ry:n hallituksen
pöytäkirjaan. Lisäksi voidaan antaa osallistujalle kirjallinen todistus. Palkintotuomarin
pätevöinnissä noudatetaan Kennelliiton voimassaolevaa ohjeistusta.
Palkintotuomarikortin (arvosteluoikeudet) voi anoa omalta kennelpiiriltä kun on suorittanut
hyväksytysti kaikki koulutuksen osiot.
PALKINTOTUOMARIN JATKOKOULUTUS
Palkintotuomarin on ylläpidettävä taitojaan Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.
Hänen on toimittava koetuomarina sekä osallistuttava ALMA ry:n järjestämään jatkokoulutukseen,
mikäli tällainen on esimerkiksi sääntömuutoksen vuoksi järjestettävä. Tuomarioikeus voidaan
esittää peruutettavaksi Kennelliiton yleisen ohjeen mukaan tai ALMA ry:n hallituksen kennelpiirille
tekemästä perustellusta hakemuksesta.
TUOMARIOIKEUKSIEN PERUUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN
ALMA ry:n hallitus voi esittää kennelpiirille tuomarioikeuksien peruuttamista henkilöiltä, joka
todetaan tehtäväänsä epäpäteväksi ja joka ei enää täytä yleisiä tuomarilta vaadittavia vaatimuksia,
ei ole toiminut tuomarin tehtävissä kolmen (3) vuoden aikana tai on laiminlyönyt mahdolliset
täydennyskoulutukset.
Tuomarioikeudet palauttaakseen on henkilön suoritettava yksi (1) hyväksytty koearvostelu
kokeessa tai osallistuttava ALMA ry:n vaatimaan täydennyskoulutukseen. Mikäli asianomainen ei
kahden (2) vuoden kuluessa tiedon saatuaan ole suorittanut koearvostelua voi ALMA ry esittää
kennelpiirille kyseisen henkilön tuomarioikeuksien peruuttamista.

YLITUOMARIN KOULUTUSOHJE
Ylituomarin koulutukseen yleisinä pääsyvaatimuksina noudatetaan Kennelliiton voimassaolevaa
ohjeistusta.
Ylituomarikoulutukseen hakevalla on oltava voimassaoleva kuormanvetokokeen
koetoimitsijakortti sekä voimassa oleva palkintotuomarikortti ja arvosteluoikeus ja hänen on
oltava toiminut aktiivisesti tuomaritehtävissä kuormavetokokeissa tai osoitettava muutoin
pätevyytensä ja kokemuksensa kuormanvetokokeissa. Ylituomarin erikoistumiskoulutukseen
hakeutuvalla henkilöllä on oltava hyväksytysti suoritettuna Kennelliiton Ylituomarin peruskurssi.
ALMA ry:n hallitus valitsee erikoistumiskoulutukseen hyväksyttävät henkilöt. Ylituomarikurssi
haetaan voimassaolevien Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Kurssin järjestää ALMA ry. Kurssin
johtajana ja hänen varamiehenään voivat toimia ne kuormanvetokokeen ylituomarit, jotka ALMA
ry tehtävään nimeää. Ylituomarikoulutuksen erikoistumisosan koulutuksen, harjoitusarvosteluiden
ja loppukokeen on tapahduttava kahden (2) vuoden sisällä kurssin aloittamisesta tai ne on
suoritettava uudelleen.
YLITUOMARIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Teoriaosuudessa käydään läpi kuormanvetokokeen tarkoitus ja sääntöjen tulkinta, tuomarin
oikeudet ja velvollisuudet sekä tehtävät ennen koetta, sen aikana ja jälkeen, perustiedot koiran
käyttäytymispsykologiasta, koepöytäkirjojen tarkistus sekä jatkokoulutuksen tarkoitus.
Teoriaosuuden kuluessa pidetään tarvittaessa koe, jossa arvioidaan kokelaan osaamista.
Käytännönharjoittelu sisältää vähintään kaksi harjoittelukertaa ylituomarina. Käytännön
harjoittelu suoritetaan teoriaosuuden jälkeen kuormanvetokokeen yhteydessä tai erikseen
järjestettävässä harjoittelutilanteessa. Harjoittelija pyytää itse oikeutta harjoitteluun. Harjoittelua
valvoo ko. koemuodon ylituomari. Käytännön harjoittelu sisältää harjoituksia kaikilla alueilla, jotka
voimassaolevan koesäännöstön mukaan kuuluvat ylituomarin tehtäviin.
YLITUOMARIKSI PÄTEVÖITYMINEN
Hyväksytysti suoritetusta teoriaosuudesta annetaan osallistujalle kirjallinen todistus
(Ylituomarihakemuskaavake) kurssin päätteeksi. Hyväksytysti suoritettu harjoittelu kirjataan
koepöytäkirjaan tai erillisessä harjoittelutilanteessa tiedoksi merkittäväksi ALMA ry:n hallituksen
pöytäkirjaan. Lisäksi voidaan antaa osallistujalle kirjallinen todistus. Ylituomarin pätevöinnissä
noudatetaan Kennelliiton voimassaolevaa ohjeistusta. Ylituomarikortin voi anoa, kun on
suorittanut hyväksytysti kaikki koulutuksen osiot. Kennelliitto pätevöi ylituomarit.
YLITUOMARIN JATKOKOULUTUS
Ylituomarin on ylläpidettävä taitojaan Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Hänen on toimittava
ylituomarina sekä osallistuttava ALMA ry:n järjestämään jatkokoulutukseen, mikäli tällainen on
esimerkiksi sääntömuutoksen vuoksi järjestettävä. Ylituomarioikeus voidaan esittää
peruutettavaksi Kennelliiton yleisen ohjeen mukaan tai ALMA ry:n hallituksen Kennelliitolle
tekemästä perustellusta hakemuksesta.
YLITUOMARIOIKEUKSIEN PERUUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN
ALMA ry:n hallitus voi esittää Kennelliitolle ylituomarioikeuksien peruuttamista henkilöilta, joka
todetaan tehtäväänsä epäpäteväksi ja joka ei enää täytä yleisiä ylituomarilta vaadittavia
vaatimuksia, ei ole toiminut ylituomarin tehtävissä kolmen (3) vuoden aikana tai on laiminlyönyt
mahdolliset täydennyskoulutukset.

Saadakseen arvosteluoikeudet takaisin, on henkilön suoritettava yksi (1) hyväksytty koearvostelu
kokeessa tai osallistuttava ALMA ry:n vaatimaan täydennyskoulutukseen. Mikäli asianomainen ei
kahden (2) vuoden kuluessa tiedon saatuaan ole suorittanut koearvostelua voi ALMA ry esittää
Kennelliitolle kyseisen henkilön arvosteluoikeuksien peruuttamista.

