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HUOM! Luonnollisiin henkilöihin viittaavia termejä sovelletaan molempiin sukupuoliin,
yksilöihin ja ryhmiin.
Suomenkielisen säännön ja ohjeen tummennetulla olevat tekstit ovat voimassa vain
Suomessa järjestettävissä kokeissa. Kansainvälisissä kokeissa noudatetaan rasteroidulla
tekstillä olevaa sääntöä.
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1

JOHDANTO

1.1.

Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia FCI:n kansainvälisiä paimennuskokeita ja -testejä yhdessä
koemuotokohtaisten sääntöjen kanssa.

1.2.

FCI:n kansainvälisiä paimennuskokeita järjestetään kunkin rodun paimennustyylistä riippuvan
luonnollisen paimennusvaiston sekä koirien koulutettavuuden, tottelevaisuuden, aloitekyvyn ja
hyväntahtoisuuden varmistamiseksi, jotta näiden ominaisuuksien säilyttämiseksi tehtäviä
jalostusvalintoja voidaan edistää. Testien ja kokeiden tulee kuvastaa paimenen päivittäistä
työtä.

1.3.

Kansallisia kenneljärjestöjä rohkaistaan edistämään sekä kokoavan (CS) että perinteisen (TS)
tyylin paimennuskokeita.

1.4.

Kaikilla FCI:n paimennustesteillä ja -kokeilla on omat säännöt.

1.4.1 Kokeet/testit järjestetään sääntöihin liittyvien koe- ja lajiohjeiden mukaisesti. Koeluokkien
suoritusjärjestyksen päättää järjestäjä, ellei koeohje toisin määrää.
1.4.2 Osallistumismaksusta päättää järjestäjä. Mahdollisissa osallistumismaksujen palautuksissa
noudatetaan Kennelliiton voimassaolevia ohjeita. Lisäksi palautukseen on oikeutettu
ohjaajan/ koiran loukkaantuessa lääkärin/eläinlääkärin todistusta vastaan.
1.4.3 Kokeen järjestämisessä otetaan huomioon koeohjeen määrittelemät keliolosuhteet ja niihin
liittyvät rajoitteet sekä Kennelliiton voimassa olevat ohjeet.
1.4.4 Koetapahtuman järjestämiseksi siihen on osallistuttava vähintään 5 koiraa ja koiraa ei voida
ilmoittaa kuin yhteen suoritukseen samana päivänä per koe tai taipumustesti.
Koetapahtumalla tarkoitetaan tässä yhteydessä samana päivänä samalla paikkakunnalla
saman järjestäjän toimesta järjestettyä FCI:n kansainvälisten paimennussääntöjen (PAIM,
PAIM-T, PAIM-E) alaista yhtä tai useampaa koetta.
1.4.5 Kussakin luokassa suoritusjärjestys määrätään arpomalla. Poikkeuksena kiimassa olevat
nartut, jotka suorittavat kokeen luokkansa viimeisenä.
1.5.

Testien määritelmät:
a) NHAT – PAIM-T Paimennustaipumustesti; avoin kaikille paimenkoiraroduille;
b) HWT CS – Paimennuksen esikoe (CS); osallistumisoikeus vain paimennustaipumustestin
läpäisseille bordercollieille;
c)
HWT TS – PAIM-E Paimennuksen esikoe (TS); osallistumisoikeus paimennustaipumustestin
läpäisseillä paimenkoirilla (ks. LIITE 1, joitain rotuja voidaan lisätä kansallisella tasolla, pois
lukien bordercolliet). Taipumustestiä (PAIM-T) ei vaadita ennen esikoetta (PAIM-E).

1.6.

Kokeiden määritelmät:
a) IHT CS – Kansainvälinen paimennuskoe (CS), osallistumisoikeus vain paimennuksen
esikokeen (CS) läpäisseillä bordercollieilla;
b) IHT TS – PAIM Kansainvälinen paimennuskoe (TS), osallistumisoikeus paimennuksen
esikokeen (TS) läpäisseillä paimenkoirilla (ks. LIITE 1, joitain rotuja voidaan lisätä
kansallisella tasolla, pois lukien bordercolliet).

1.7.

Vain luokassa IHT-3 PAIM-3 (sekä CS että TS) jaettavien sertifikaattien määritelmä:
CACITR (Certificate d’Aptitude au Championnat International de Troupeau). Oikeuttaa titteliin
FCI:n Kansainvälinen paimennusvalio (C.I.TR.).
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2

KOETOIMIKUNTA

2.1. FCI:n paimennuskokeen koetoimikunta toimii kansallisen paimennusryhmän, kennelliiton tai FCI:n
tunnustaman kansallisen kenneljärjestön alaisen tai sen kanssa sopimuksen tehneen toimikunnan
alaisuudessa. Koetoimikunta on vastuussa kokeen järjestämisestä ja on sitoutunut kansallisiin eläinten
hyvinvointia koskeviin sääntöihin. Suomessa ei vaadita erikseen ratamestaria tai erikseen mainitaan,
että tuomari voi toimia ratamestarina.
2.2. Koetoimikunnan on nimettävä ratamestari,
a) joka on vastuussa kaikista kokeeseen liittyvistä järjestelyistä;
b) jonka on oltava tuomarin/tuomarien käytettävissä koko kokoon ajan;
c) jonka tulisi ajoissa ilmoittaa tuomarille/tuomareille koepeltoa ja ilmoittautumisten
lukumäärää koskevista yksityiskohdista;
d) joka valmistelee koepellon tuomarin/tuomarien toiveiden mukaisesti.

3

TUOMARIT

3.1. Koetoimikunnan on kutsuttava kansallisen kenneljärjestön pätevöimiä ja FCI:n tunnustamia tuomareita.
Kokeen ylituomarin oltava Kennelliiton pätevöimä ko. koemuodon ylituomari, jolla on voimassa oleva
arvosteluoikeus ja Kennelliiton jäsenyys. Ulkomaisen tuomarin on oltava pätevöity ko. koemuodon
tuomari, jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus.
3.2. Koetoimikunta voi päättää useista tuomareista koostuvan tuomariston muodostamisesta.
Tällöin osallistujan lopullinen pistemäärä on ylituomarin ilmoittamien pisteiden keskiarvo.
3.3. Tuomarilla/tuomareilla on täydet valtuudet valita rata, esteet ja esteiden järjestys, samoin kuin
määritellä yksittäisen osa-alueen suorittamiselle asetetut vaatimukset ja miten osa-alue arvostellaan
vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen. Ennen kokeen alkua pidetyssä ylituomarin puhuttelussa
tuomari/tuomarit selittävät tämän osallistujille; tuomaria suositellaan laatimaan ratapiirros.
3.4. Perinteisen tyylin kokeessa (TS) tuomarin on voitava liikkua pellolla riittävän lähellä laumaa
voidakseen tarkkailla suoritusta. Tuomari ei saa läsnäolollaan häiritä ohjaajaa, koiraa tai lampaita.
Kokoavan tyylin kokeessa (CS) tuomari pysyy aina yhdessä paikassa.
3.5. Tuomari ei saa
a) osallistua kokeeseen koiransa kanssa ohjaajana;
b) arvostella itsensä, perheenjäsentensä, läheisten sukulaistensa, samaan talouteen
kuuluvien tai siinä asuvien henkilöiden omistamia koiria;
c) arvostella koiraa, joka on asunut samassa taloudessa kuin tuomari koetta edeltävien
kuuden kuukauden aikana;
d) arvostella pidempään kuin kahdeksan tuntia päivässä.
Lisäksi noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton yleistä jääviyssääntöä.
3.6. Tuomarilla on oikeus päättää suoritus loukkaantumisen tai minkä tahansa muun syyn vuoksi,
vaikka koiran ohjaaja ei olisi asiasta samaa mieltä.
3.7. Arvostelulomakkeisiin on merkittävä pisteet, arvosanat ja aika. Tuomarin/tuomarien on
allekirjoitettava arvostelulomakkeet.
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4

PELTO JA SEN VARUSTUS

4.1. Paimennuskokeet tulee järjestää riittävän suurilla pelloilla, jotta voidaan huolehtia yleisön,
lampaiden ja koirien mahdollisimman hyvästä turvallisuudesta sekä tarjota mahdollisuus ratojen
suorittamiseen eri paimennustyyleissä ja luokissa.
4.2. Peltoalueen käyttö on kielletty koetta edeltävästä illasta lähtien. Häkin ja esteiden koko tulisi
sovittaa lampaiden lukumäärän mukaan, ellei näiden kokoa ole määritelty erikseen
koemuotokohtaisissa säännöissä.
4.3. Alueen, häkin ja esteiden on oltava koiralle, lampaille ja ohjaajalle turvallisia.
4.4. Häkin aidan on estettävä koiraa menemästä sisään ja lampaita tulemasta ulos.
4.5. Odotus- tai lepohäkit on järjestettävä siten, etteivät lampaat stressaannu millään tavoin.
4.6. Kasvillisuuden on oltava niin matalaa, ettei se ole koiran näkökentän esteenä.

5

LAMPAAT

5.1. Lampaiden lukumäärä voi vaihdella tyyleittäin ja luokittain perinteisen ja kokoavan
paimennustyylin sääntöjen mukaisesti.
5.2. Lampaat on vaihdettava jokaisen testi- tai koesuorituksen jälkeen. Suomessa lampaat tulee vaihtaa
koeluokissa jokaisen suorituksen jälkeen ja taipumustestissä 3-4 koiran jälkeen. Lisäksi koeluokissa
yksi lammas saisi olla mukana korkeintaan neljässä suorituksessa yhden päivän aikana.
5.3. Käytettävien lampaiden on mieluiten oltava samasta laumasta ja tyypiltään samankaltaisia siten,
että kukin ohjaaja työskentelee samanlaatuisten lampaiden kanssa. Lampaiden on oltava koiriin
tottuneita ja hyvinvoivia.
5.4. Karitsojen tulee olla vieroitettuja. Perinteisessä tyylissä (TS) karitsoja voidaan käyttää niiden emän
kanssa, jos ne ovat riittävän hyvässä kunnossa ja hyvinvoivia. Tämä on tuomarin/tuomarien ja
lampaiden omistajan päätettävissä. Emoilla ei saa olla vieroittamattomia karitsoita odottamassa
eikä karitsoita ei saa myöskään olla koeryhmissä emojen mukana.
5.5. Koetoimikunnan ja lampaiden omistajan tulee varmistaa lampaiden riittävyys, jotta yksittäinen
lammasryhmä ei altistu liialle stressille. Lampaita on käsiteltävä rauhallisesti. Lampaiden hyvinvointi
tulee ottaa huomioon kaikissa tilanteissa.

6

OSALLISTUJAT

6.1.1

Ilmoittautuminen tehdään omistajan nimissä, mutta koiran ohjaajana voi toimia joko koiran
omistaja tai ohjaaja. Molempien on oltava FCI:n täysjäsenmaan tai sopimuskumppanimaan
kenneljärjestön jäsen. Jäsenyysvelvoitetta ei ole Suomen Kennelliiton alaisissa kansallisissa
kokeissa.
Ohjaajaa nimettäessä omistajan/omistajien on merkittävä ohjaajan nimi ja osoite
ilmoittautumiskaavakkeeseen.
6.1.2 Koiran ohjaajaa ei voi vaihtaa kesken kokeen.
6.1.3 Kokeen luonteen vuoksi esimerkiksi liikuntarajoitteinen henkilö ei voi vaatia
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6.1.4

6.1.5
6.1.6

erityisjärjestelyitä ohjauksensa tueksi, mutta hänellä on oikeus ohjata koiraansa myös
tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, mikäli tuomari katsoo sen olevan tarkoituksenmukaista
kokeen onnistumisen kannalta.
Tehtäväänsä osaamattoman koiran suoritus voidaan keskeyttää. Myös koiranohjaaja saa
keskeyttää kokeen ilmoittamalla tästä tuomarille. Jos koira joudutaan hylkäämään yleisen
aggressiivisuuden vuoksi, tai jos se puree esimerkiksi toimihenkilöä / kokeeseen osallistujaa /
yleisöä, noudatetaan Kennelliiton koiran käyttäytymistä kokeessa säätelevää ohjeistusta.
Tulosten mennessä tasan paremmuus ratkaistaan lajiohjeessa mainitulla tavalla.
Jos toinen koira häiritsee jotain kokeeseen osallistuvaa koiraa, saa häiritty koira tuomarin
luvalla uusia suorituksen. Kuitenkin niin, että häiriötilanteeseen mennessä suoritettujen osaalueiden pisteet säilyvät ennallaan ja suoritusta jatketaan seuraavasta osa-alueesta. Myös
mikäli varikkokoirien toiminta aiheuttaa häiriötä esim. kilpailuryhmän siirron jälkeen
lampaiden käyttäytyminen poikkeaa normaalista, voi tuomari vaihdattaa ryhmän tai osan
siitä. Tasapuolisen kilpailutilanteen mahdollistamiseksi osallistujille tuomari voi tällaisessa
tilanteessa pyytää samalla varikkokoirien vaihtamista kokeneempiin.

6.2 Ohjaajat saavat toimia ohjaajana useille koirille. Koetoimikunta voi päättää enimmäiskoiramäärän
asettamisesta ohjaajaa kohti.
6.3 Jos koira ei jostain syystä voi osallistua, on omistajan välittömästi ilmoitettava asiasta
järjestäjälle.
6.4 Ohjaajan on vietävä koiran kilpailukirja tai muu vastaava asiakirja kokeen toimistoon; kaikki
tulokset on kirjattava kilpailukirjaan.
6.5 Ohjaajan on noudatettava tuomarin ja ratamestarin antamia ohjeita.
6.6 Jokaisen ohjaajan on käsiteltävä koiraansa hyvien tapojen mukaisesti ja hallittava se kaikissa
tilanteissa. Ohjaaja ja/tai tämän koira, joka häiritsee toista koiraa tai ohjaajaa, voidaan koepäivänä
sulkea pois kokeesta ja hylätä.
6.7 Kaikki ulkopuolisen avun tai neuvojen saaminen suorituksen aikana on kielletty. Ohjaaja, joka
ottaa vastaan ulkopuolista apua missä tahansa muodossa voidaan hylätä, samoin kuin kuka tahansa
ulkopuolista apua antava henkilö, mikäli tämä on kokeeseen osallistuja.
6.8 Ennen kokeen alkua
6.8.1
ohjaajat kutsutaan ratamestarin vastaavan koetoimitsijan tai muun koetoimikunnan
jäsenen toimesta ylituomarin puhutteluun, jonka aikana tuomari/tuomarit käyvät läpi kaikki
kokeeseen liittyvät yksityiskohdat;
6.8.2
ohjaajat voivat puhuttelun aikana tutustua rataan ilman koiria ennen kokeen alkua;
6.8.3
ohjaajat voivat esittää mitä tahansa rataa koskevia kysymyksiä; kaikki ohjaajien
kysymykset tai selvennyspyynnöt on esitettävä puhuttelun aikana;
6.8.4
ohjaajien on oltava valmiita ratamestarin kutsuessa; ohjaaja, joka ei vastaa kutsuun
menettää vuoronsa. Osallistujien on siis tiedostettava, ettei aikataulun pitävyyttä voida taata,
vaikka ohjelman järjestystä noudatetaankin tarkasti.
Ratamestaria ei vaadita vaan hänen tehtävänsä voi hoitaa vastaava koetoimitsija tai
muu koetoimikunnan jäsen.
6.9 Radan aikana:
6.9.1
kun koirakko (ohjaaja ja koira) on aloittanut suorituksen, on ohjaajan työskentely
tuomarin/tuomarien arvioinnin ja päätösvallan kohteena. Ohjaajan odotetaan tuntevan
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rata ja seuraavan sitä tarkasti;
6.9.2
ohjaaja voi antaa käskyjä äänellä, pillillä tai käsi- tai paimenkoukulla annettavin
merkein; näiden yhdistelmä on sallittu;
6.9.3
ohjaaja saa koskea lampaisiin;
6.9.4
ohjaaja ei saa koskea koiraan, vaan ainoastaan kehua sitä äänellä;
6.9.5
ohjaajan on pidettävä koiran pantaa ja hihnaa mukanaan.
VASTUUKYSYMYKSET
Lähettämällä koiran suoritukseen koiranohjaaja hyväksyy sääntökohdan:
Koiranohjaaja vastaa ohjaamansa koiran aiheuttamista ja sille aiheutuneista vahingoista.

7

KOIRAT

7.1 FCI:n kansainväliseen paimennuskokeeseen osallistuvan koiran on oltava FCI:n tunnustamassa
rekisterissä.
7.2 Koirat on tunnistettava tarkistamalla niiden mikrosiru tai tatuointi.
7.3 Narttu ei saa osallistua testiin tai kokeeseen 4 viikkoa ennen synnytystä tai 6 viikkoa
synnytyksen jälkeen 30 vuorokautta ennen arvioitua penikoimista (arvioitu aika = 63 vrk
ensimmäisestä astutuksesta) ja alle 42 vuorokautta penikoimisen jälkeen. Myöskään sairas tai
ontuva koira tai koira, jolla epäillään tarttuvaa tautia ei saa osallistua. Päätöksen koiran sulkemisesta
kokeesta tekee ylituomari oman harkintansa tai eläinlääkärin mielipiteen perusteella.
7.4Juoksuaikaisen nartun ohjaajan on ilmoitettava juoksusta koetoimikunnalle ennen kokeen alkua.
Juoksuaikainen narttu suorittaa radan viimeisenä ja se on pidettävä poissa koepellolta ja
koealueelta ennen omaa vuoroa.
7.5Osallistuvalla koiralla ei saa olla mitään päällään, ei edes pantaa (paitsi paimennustaipumustestissä).
7.6 Koirat voidaan testata dopingin varalta.
7.7 Kastroidut koirat tai koirat, joilla on vain yksi kives tai piilokives saavat osallistua kokeisiin.
7.8 Australiankelpiet on siirretty FCI:n kokoavan tyylin paimennuskokeista (CS) perinteiseen
tyyliin (TS), mutta joillain australiankelpieillä on jo tuloksia kokoavan tyylin (CS) kokeista. Jos
australiankelpie on läpäissyt paimennuksen esikokeen (CS), voi se osallistua IHT-1 PAIM-1luokkaan. Jos australiankelpie on läpäissyt paimennustaipumustestin, voi se osallistua FCI:n
paimennuksen esikokeeseen (TS).
7.9 Paimennustaipumustestiin osallistuvan koiran on oltava vähintään 6 yhdeksän (9)
kuukauden ikäinen. Paimennuksen esikokeeseen (sekä CS että TS) osallistuvan koiran on oltava
vähintään 12 kuukauden ikäinen.

8

ARVOSTELU
8.1 Uusinta
Tuomari/tuomarit voivat keskeyttää koiran suorituksen missä kohtaa rataa tahansa ja määrätä
koiran suorittamaan radan kokonaan tai osittain uudestaan, mikäli uusiminen on tuomarin
mielestä olosuhteista johtuen perusteltua. Tämä on täysin tuomarin/tuomarien päätettävissä.
FCI:n kansainvälisten paimennuskokeiden yleiset järjestämisohjeet
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Osittaisessa uusinnassa huomioidaan ohjaajan jo saavuttamat pisteet.
Jos lampaat ovat toimintakyvyttömiä, voi tuomari/tuomarit antaa ohjaajalle luvan jatkaa
suoritusta toisella lammasryhmällä.
8.2 Keskeytetty
Ohjaaja voi keskeyttää suorituksen. Hän nostaa kätensä ja sanoo: «Keskeytän». Suorituksesta ei
anneta pisteitä.
8.3 Ei pisteitä
Rata keskeytetään välittömästi eikä pisteitä anneta
8.3.1
jos koira ei ole hallinnassa;
8.3.2
jos yksi tai useampi lammas poistuu koepellolta.
8.4 Hylätty
Syitä hylkäämiseen koepäivänä:
8.4.1
koira tarttuu lampaisiin tai puree niitä;
8.4.2
koira on aiheetta aggressiivinen ihmisiä tai eläimiä kohtaan;
8.4.3
ohjaajan epäsopiva käytös tai ohjaajan selvä humalatila tai huumeiden vaikutuksen
alla oleminen.
8.5 Kurinpidolliset toimet
Ratamestari järjestäjä on vastuussa järjestyksen ja turvallisuuden varmistamisesta koko
koealueella. Jos järjestys tai turvallisuus vaarantuu millään lailla, on ylituomarilla oikeus
keskeyttää koe.
Räikeät sääntörikkomukset tai eläinsuojelulainsäädännön rikkomiset johtavat kokeen
päättämiseen. Kaikki tuomarin/tuomarien päätökset ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.
Tuomarin päätösten arvosteleminen voi johtaa koealueelta poistamiseen ja lisäksi kansallisen
kenneljärjestön sääntöjen mukaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

9

KOEMENETTELY

9.1 Paimennustaipumustesti (NHAT) ja paimennuksen esikoe (HWT) ovat testejä, joissa ei valita
voittajaa eikä koiria sijoiteta paremmuusjärjestykseen.
9.2Kansainväliset paimennuskokeet (IHT) ovat kokeita, joissa julistetaan paremmuusjärjestys ja
voittaja; ensimmäiset 3 sijaa eivät voi olla jaettuja.
9.3 Koira voi uusia paimennustaipumustestin ja paimennuksen esikokeen, mutta ei samana päivänä.
9.4 Koira on siirrettävä seuraavaan luokkaan, jos se saavuttaa 5 kertaa arvosanan ERI tai EH luokassa IHT1 PAIM-1 tai IHT-2 PAIM-2. Ennen 1.1.2019 tehdyt ERI- ja EH-tulokset lasketaan mukaan
luokkanousuun oikeuttaviin tuloksiin.
9.5 Koira saa siirtyä seuraavaan luokkaan, jos se saavuttaa kerran arvosanan ERI luokassa IHT-1 PAIM1 tai IHT-2 PAIM-2.
9.6 Koira ei voi enää siirtyä takaisin ja osallistua alempaan luokkaan.
9.7 Koira saa osallistua korkeintaan yhteen testiin ja/tai kokeeseen saman päivän aikana.

FCI:n kansainvälisten paimennuskokeiden yleiset järjestämisohjeet
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10

LOPPUSÄÄNNÖKSET

10.1Nämä säännöt hyväksyttiin FCI:n paimennuskomission kokouksessa Interlakenissa, Sveitsissä
20.–23. huhtikuuta 2017.
10.2 Nämä säännöt hyväksyttiin FCI:n hallituksen kokouksessa Kiovassa elokuussa 2018.
Säännöt ovat voimassa 1.1.2019 alkaen.
Lihavoidulla ja kursivoidulla tekstillä olevat muutokset hyväksyttiin FCI:n hallituksen kokouksessa
Thuinissa marraskuussa 2018.
10.3 Käännöksiin liittyvissä erimielisyyksissä englanninkielinen teksti on virallinen versio.
10.4 VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen Muutoksenhaku -sääntö
10.5 PAKOTTAVAT SYYT
Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin osallistumista tai
antaa muita niiden toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä
10.6 Sääntöjen liitteenä Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeen

FCI:n kansainvälisten paimennuskokeiden yleiset järjestämisohjeet
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LIITE 1: LISTA PAIMENKOIRARODUISTA, JOTKA VOIVAT OSALLISTUA FCI:N
PAIMENNUSKOKEISIIN JA JOTKA OVAT OIKEUTETTUJA VASTAANOTTAMAAN
CACITRIN TAI VARA-CACITRIN
Listaan voidaan kansallisella tasolla lisätä joitain rotuja kansallisen
kenneljärjestön sääntöjen mukaisesti (mutta ko. rodut eivät voi
vastaanottaa CACITRia tai VARA-CACITRia)
Rotumääritelmä
15
16
38
39
44
53
54
55
56
83
87
88
93
113
138
141
142
156
166
171
176
191
194
223
238
251
271
277
287
293
296
297
311
313
332
342
347
45
46
47
58
147
181
340

Rodunnimi
BELGIANPAIMENKOIRA
VANHAENGLANNINLAMMASKOIRA
WELSH CORGI CARDIGAN
WELSH CORGI PEMBROKE
BEAUCENPAIMENKOIRA
KOMONDOR
KUVASZ
PULI
PUMI
SCHIPPERKE
KATALONIANPAIMENKOIRA
SHETLANNINLAMMASKOIRA
SERRA DE AIRESINPAIMENKOIRA
BRIENPAIMENKOIRA
PYRENEITTENPAIMENKOIRA, LYHYTKARVAINEN
PYRENEITTENPAIMENKOIRA, PITKÄKARVAINEN
SLOVAKIANCUVAC
PITKÄKARVAINEN COLLIE
SAKSANPAIMENKOIRA
ARDENNIENKARJAKOIRA
PICARDIENPAIMENKOIRA
BOUVIER
BERGAMASCO
HOLLANNINPAIMENKOIRA
MUDI
POLSKI OWCZAREK NIZINNY
PARTACOLLIE
KROATIANPAIMENKOIRA
AUSTRALIANKARJAKOIRA
AUSTRALIANKELPIE
SILEÄKARVAINEN COLLIE
BORDERCOLLIE
SAARLOOS WOLFHOND
SCHAPENDOES
CESKOSLOVENSKY VLCIAK
AUSTRALIANPAIMENKOIRA
VALKOINENPAIMENKOIRA
BERNINPAIMENKOIRA
APPENZELLINPAIMENKOIRA
ENTLEBUCHINPAIMENKOIRA
ISOSVEITSINPAIMENKOIRA
ROTTWEILER
SUURSNAUTSERI
SAO MIGUELINFILA

FCI:n kansainvälisten paimennuskokeiden yleiset järjestämisohjeet

Ryhmä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
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Rotumääritelmä
14
135
189
212
237
284
289
336
209

Rodunnimi
LÄNSIGÖÖTANMAANPYSTYKORVA
RUOTSINLAPINKOIRA
SUOMENLAPINKOIRA
SAMOJEDINKOIRA
BUHUND
LAPINPOROKOIRA
ISLANNINLAMMASKOIRA
ESPANJANVESIKOIRA
TIIBETINTERRIERI

FCI:n kansainvälisten paimennuskokeiden yleiset järjestämisohjeet

Ryhmä
5
5
5
5
5
5
5
8
9
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