Nuorten tottelevaisuuskokeen suomenmestaruuskilpailun järjestämisohjeet
Hyväksytty Kennelliiton hallituksen kokouksessa 22.11.2013. Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2014. Päivitetty 18.1.2020.

Kilpailun tarkoitus on kannustaa nuoria harrastamaan koirien tottelevaisuuskoulutusta sekä
osallistumaan tottelevaisuuskokeisiin ja antaa heille mahdollisuus kokoontua yhteisen harrastuksen
ympärille.
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Kilpailun järjestäminen
Kilpailu järjestetään vuosittain joko erillisenä kilpailuna tai tokon tai rally-tokon arvokilpailun
yhteydessä.
Kilpailu on epävirallinen.
Kilpailun järjestämisluvan myöntää Suomen Kennelliiton nuorisotoimikunta. Hakemusten tulee olla
Kennelliiton nuorisotoimikunnalla kilpailua edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä.
Nuorten tottelevaisuuskokeen järjestämisoikeutta voivat hakea kaikki Suomen Kennelliiton
jäsenyhdistykset ja Suomen Kennelliitto.
Kilpailun käytännön järjestelyistä vastaa järjestävä yhdistys, joka kutsuu tuomarin, hankkii
kilpailupaikan ja toimihenkilöt ja ottaa vastaan ilmoittautumiset jne.
Kennelliiton nuorisotoimikunta lahjoittaa palkinnot suomenmestaruuskilpailun kolmelle parhaalle
jokaisessa luokassa ja ikäryhmässä.
Tapahtumaan on varattava ilmainen esittelypiste Kennelliiton nuorisotoimikunnalle.
Järjestäjän tulee neuvotella sponsoriasioista Kennelliiton nuorisotoimikunnan kanssa etukäteen.
Osallistumisoikeus ja sen rajoittaminen
Osallistumisoikeus alkaa sen vuoden alusta, jonka aikana kilpailija täyttää 10 vuotta ja päättyy sen
vuoden lopussa, jonka aikana kilpailija täyttää 18 vuotta.
Kilpailuun saa osallistua myös toisen henkilön omistamalla koiralla.
Myös monirotuisella koiralla, jolla on FIX-numero, saa osallistua.
Kiimainen narttu ei saa osallistua kilpailuun.

Kilpailuun ilmoittautuminen ja siitä pois jääminen
Ilmoittautuminen kokeeseen ja siitä poisjääminen tapahtuu voimassaolevien tottelevaisuuskokeen
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Ilmoittautumisessa on ilmoitettava myös kilpailijan syntymäaika.
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Kilpailijoiden ikäryhmäjako ja sijoittuminen
Nuorten suomenmestaruuskilpailu käydään kahdessa eri ikäluokassa, 10–13 ja 14–18 -vuotiaat.
Kilpailija siirtyy vanhempaan ikäryhmään sen vuoden alusta, jonka aikana hän täyttää 14 vuotta.
Kilpailu käydään virallisen tottelevaisuuskokeen mukaisissa luokissa; alo, avo, voi ja evl.
Nuori kilpailee siinä tasoluokassa johon koiralla on osallistumisoikeus virallisissa
tottelevaisuuskokeissa. Yli 10 vuotiaiden veteraanien oikeus kilpailla alemmassa luokassa ei koske
nuorten suomenmestaruuskilpailua, vaan veteraanikoiran (yli 10v.) täytyy kilpailla siinä
(korkeimmassa) luokassa, johon koiralla on kilpailuoikeus.
Kilpailuluokat:
- 10-13 -vuotiaat alokasluokka
- 10-13 -vuotiaat avoin luokka
- 10-13 -vuotiaat voittajaluokka
- 10-13 -vuotiaat erikoisvoittajaluokka
- 14-18 -vuotiaat alokasluokka
- 14-18 -vuotiaat avoin luokka
- 14-18 -vuotiaat voittajaluokka
- 14-18 -vuotiaat erikoisvoittajaluokka
Jokaisesta luokasta palkitaan kolme parasta ja luokan voittaja on luokkansa Suomenmestari.
Palkinnoille sijoittuakseen koirakon tulee saada kokeesta vähintään virallisten koesääntöjen
mukainen hyväksytty tulos (vähintään 3-tulos).

Kilpailusta tiedottaminen
Järjestävä seura saa markkinoida kilpailua haluamallaan tavalla.
Kilpailun ilmoittautumistiedot ja ilmoitusmateriaali tulee kuitenkin toimittaa myös Kennelliiton
nuorisoasioiden hoitajalle viimeistään 6 kk ennen kilpailua. Kilpailua mainostetaan myös Koiramme
-lehden nuorisosivuilla sekä Kennelliiton nuorison nettisivuilla.
Kilpailun järjestävä seura toimittaa tulokset kilpailusta tiedottamista varten erikseen Kennelliiton
nuorisoasioiden hoitajalle 2 vuorokauden kuluessa kilpailun jälkeen.

Lisäksi

Näiden ohjeiden lisäksi kilpailijan ja koiran osalta noudatetaan soveltuvin osin voimassaolevia
tottelevaisuuskokeiden sääntöjä ja ohjeita (poikkeuksena osallistumisoikeus monirotuisilla koirilla).
Kilpailussa noudatetaan voimassaolevaa Suomen Kennelliiton yleistä jääviyssääntöä, antidopingsääntöä ja ohjetta vihaisten koirien käyttäytymisestä sekä muita kulloinkin voimassa olevia kokeitaja kilpailuja koskevia sääntöjä ja ohjeita.
Kennelliiton hallituksella on oikeus poiketa tästä ohjeesta painavasta syystä.

Sivu 2 / 2

